
 

 

  

                                
                  Komunikat o zmianach w Regulaminach Promocji „Klucz MAX” i „Giga Mega Klucz” 
 

Klucz Telekomunikacja Sp. z o. o. informuje, że z dniem 26 lipca 2021 roku ulegną zmianie warunki Regulaminów 
Promocji „Klucz MAX” i „Giga Mega Klucz”. 

Przedmiotowe zmiany dotyczą treści Regulaminu Promocji „Klucz MAX”: 
 

▪ Zmiany w zapisie: § 1. Opis Promocji; pkt. 3; 

d) połączenia na numery ukraińskiej sieci Kyivstar w kwocie 0,19zł z VAT (0,15 zł netto) 0,12 zł z VAT (0,10 
zł netto)  za minutę, bez limitu ilości minut; 

e) połączenia na numery ukraińskiej sieci Lifecell w kwocie 0,19zł z VAT (0,15 zł netto) 0,12 zł z VAT (0,10 
zł netto) za minutę, bez limitu ilości minut; 

             h)   połączenia na numery ukraińskiej sieci Vodafone w kwocie 0,19zł z VAT (0,15 zł netto) 0,12 zł z VAT     

(0,10 zł netto) za minutę; bez limitu ilości minut; 

Przedmiotowe zmiany dotyczą treści Regulaminu Promocji „Giga Mega Klucz”: 
 

▪ Zmiany w zapisie: § 1. Opis Promocji; pkt. 3; 

d) połączenia na numery ukraińskiej sieci Kyivstar w kwocie 0,19zł z VAT (0,15 zł netto) 0,12 zł z VAT (0,10 
zł netto)  za minutę, bez limitu ilości minut; 

e) połączenia na numery ukraińskiej sieci Lifecell w kwocie 0,19zł z VAT (0,15 zł netto) 0,12 zł z VAT (0,10 
zł netto) za minutę, bez limitu ilości minut; 

             h)   połączenia na numery ukraińskiej sieci Vodafone w kwocie 0,19zł z VAT (0,15 zł netto) 0,12 zł z VAT     

(0,10 zł netto) za minutę; bez limitu ilości minut; 

Regulaminy  Promocji „Klucz MAX” i „Giga Mega Klucz” z dn. 15.10.2020  r. obowiązują do dnia 25.07.2021 r. 

zgodnie z zapisami w Regulaminach Promocji. 

Wszyscy, którzy skorzystali z Promocji do dnia 26.07.2021 r. mogą wykorzystać aktywowany Pakiet zgodnie z 

zapisami w Regulaminie Promocji. 

Regulaminy zawierający powyższe zmiany publikowany jest na stronie www.klucz.net, a wprowadzone zmiany 
zostały odpowiednio (kursywą) w nim zaznaczone.  
 

 

 

                                                                                                   Z poważaniem, 

                                                                                                   Biuro Obsługi Klienta 

                                                                                                   Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. 

http://www.klucz.net/

