
 

 

  

                                                                                                                                                 

                                     Regulamin promocji „Tańsze połączenia do Mołdawii” 

                                     w Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. („Regulamin”) 

                                     (wersja obowiązująca od dnia 17.03.2022 r.) 

 

 
§ 1. Opis Promocji:  

 
1. Regulamin promocji „Tańsze połączenia do Mołdawii” („Regulamin Promocji”) określa zasady korzystania z 

promocji usług telefonicznych wykonywanych na numery komórkowe i stacjonarne sieci mołdawskich, 
realizowane na terenie Polski („Promocja”), świadczonych przez Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 155/U3, 02-326 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod KRS 
0000431265, NIP: 522-299-88-81, REGON: 146278469. 

2. Promocja obejmuje Abonentów Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. („Abonenci”). 
3. Promocja obowiązuje od 17 marca 2022 r. do odwołania (,,Okres Trwania Promocji’’). 
4. Promocja polega na obniżeniu - w okresie jej obowiązywania – całkowitej opłaty za minutę głosowego 

połączenia międzynarodowego realizowanego na terenie Polski na numery komórkowe i stacjonarne sieci 
mołdawskich do kwoty 2,50 zł brutto (2,03 zł netto). 

 
§ 2. Warunki korzystania z Promocji: 

 
1. Aby skorzystać z Promocji wystarczy - w okresie trwania Promocji – skorzystać na terenie Polski z usługi 

połączenia międzynarodowego na numer komórkowy lub stacjonarny sieci mołdawskich. 
2. Abonent może zrezygnować z Promocji aktywowanej przez niego, zgodnie z pkt 1 powyżej, w każdym 

czasie, przed zakończeniem okresu obowiązywania Promocji, zgłaszając rezygnację telefonicznie w Biurze 
Obsługi Klienta Klucz Telekomunikacja (numer BOK: 727 899 999).  

3. Po zakończeniu okresu Promocji lub po rezygnacji z Promocji przez Abonenta, opłata za minutę głosowego 
połączenia międzynarodowego na numery komórkowe i stacjonarne sieci mołdawskich realizowanego na 
terenie Polski, zgodna będzie z Cennikiem usług Klucz Telekomunikacja. 

 
§ 3. Informacje końcowe: 

 

1. Skorzystanie z Promocji oznacza, że Abonent zapoznał się z treścią Regulaminu i że ją akceptuje.  

2. Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Promocji lub do 

odwołania Promocji w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub 

odwołanie Promocji nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o 

zmianie warunków Promocji lub odwołaniu Promocji opublikowana będzie na stronie  www.klucz.net.  

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych przez Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. dla Abonentów oraz Cennik. 

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.klucz.net oraz w Biurze Obsługi 

Klienta Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. 

http://www.klucz.net/

