Flexicomm s.r.o.
Prachatická 1798/19,
960 01 Zvolen

Účet: 2380775754/0200
IČO: 36 849 596
DIČ: 2022478458

Akcia "Nájdi surfera"
1. Aký benefit mi ponúkate?
Na 7 mesiacov internet len za 1 €.

2. Čo musím urobiť, aby som získal internet zadarmo?
Pomôžte nám získať nového účastníka.
Doporučte našu spoločnosť Vašim známym
a s ich súhlasom vyplňte priložené tlačivo.

3. Čo mám urobiť s vyplneným tlačivom?
Vyplnené tlačivo prineste na jednu z našich predajni:
Chalupkova 8, Brezno, alebo
Hviezdoslavova 26, Závadka nad Hronom.

4. Od kedy mám nárok na zľavnený internet?
Počnúc 4 kalendárnym mesiacom nasledujúcim po
zapojení účastníka uvedeného na Vašom tlačive.

5. Máte niečo aj pre nových účastníkov?
Áno. Doporučený účastník pri viazanosti na 2 roky
získa rovnaký benefit spolu s Vami.

6. Znie to skvele, ale nemá to nejaký háčik?
Nie. Jediné obmedzenie spočíva v nemožnosti
3 mesiace pred zapojením sa do akcie
a počas čerpania benefitu zmeniť užívateľský program. Akcia je tiež podmienená
dobrou platobnou disciplínou.

7. Platí táto akcia pre všetkých?
Je určená pre všetkých účastníkov,
ktorí majú aktivovaný program typu Internet.
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Príloha k akcii "Nájdi surfera"

Vaše údaje (účastník)
Meno Priezvisko:
Číslo zmluvy:
Nový účastník
Meno Priezvisko:
Tel./mobil:
Adresa trvalého bydliska:

Podpisom účastník potvrdzuje, že sa zapája do akcie "Nájdi surfera" v plnom rozsahu podľa všeobecných
zmluvných podmienok spoločnosti Flexicomm, spol. s r.o., Prachatická 1798/19, Zvolen. Akcia "Nájdi surfera" sa
vzťahuje na užívateľský paušál, na ostatné poplatky a platby sa akcia nevzťahuje. Akciu "Nájdi surfera" je možné
využiť pre zmluvy uzatvorené podľa CV01/2019. Pre zmluvy uzatvorené do 31.01.2019 vrátane, ostávajú v
platnosti podmienky akcie "Nájdi surfera" platné v čase ich uzatvorenia.

v ..................................................................
dátum ..........................................................

____________________________
podpis účastníka
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