Zvýhodnená ponuka
platná od 1. 5. 2017

Ponuk
ap
zákazn re
íkov SW
AN, a.s
.

TO. najlepšie za polovicu
názov
Bonus
za aktiváciu
nového
paušálu TO.
pre zákazníkov
SWAN, a.s.

popis
Ponuka obsahuje:
Na obdobie do
31. 12. 2018 zľavu 50 %
z mesačných poplatkov
nových paušálov TO.
platných do 30. 4. 2017.

pôvodná cena

zvýhodnená cena

TO.10 10,00 €

TO.10 5,00 €

TO.15 15,00 €

TO.15 7,50 €

TO.∞ 30,00 €

TO.∞ 15,00 €

Zvýhodnenú ponuku Bonus za aktiváciu nových paušálov TO. môže získať každý rezidenčný alebo
biznisový zákazník spoločnosti SWAN, a.s. (IČO: 35 680 202), ktorý aktívne využíva aspoň jednu zo
služieb poskytovanú spoločnosťou SWAN, a.s. a v období od 19. 1. 2017 do 31. 12. 2018 si zakúpi
SIM kartu s predplatenou službou Moja 4ka a súčasne pri kúpe SIM karty si aktivuje jeden z nových
paušálov TO. uvedených vyššie. Zvýhodnená ponuka platí pre všetky zakúpené SIM karty Moja 4ka,
pričom ponuka je obmedzená na maximálny počet 5 SIM kariet na jedného rezidenčného zákazníka
(rodné číslo) a 10 SIM kariet na jedného biznisového zákazníka (IČO). Zvýhodnená ponuka sa uplatňuje
na každý poplatok za automatickú obnovu nového paušálu TO.10, TO.15, TO.∞ realizovanú do
31. 12. 2018. Zvýhodnená ponuka sa neuplatní, ak sa nový paušál TO. neobnoví z dôvodu nedostatku
kreditu alebo si ho deaktivuje účastník. V prípade jeho opätovnej obnovy uskutočnenej do 31. 12. 2018
bude zvýhodnená ponuka opätovne automaticky aktivovaná. Zvýhodnenú ponuku v podobe 50 % z cien
nových paušálov TO.10, TO.15 a TO.∞ platných do 30. 4. 2017 môže získať každý zákazník spoločnosti
SWAN, a.s., IČO: 47 258 314, ktorý si v období od 19. 1. 2017 do 31. 12. 2018 kúpi SIM kartu a si
aktivuje jeden z vybraných nových paušálov TO. na ktoromkoľvek predajnom mieste, prostredníctvom
Zákazníckej linky 950, SMS alebo na www.4ka.sk.

Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Na služby neupravené v tejto zvýhodnenej ponuke a ďalšie Služby (vrátane hlasových a SMS
služieb) sa vzťahujú ustanovenia aktuálneho cenníka služby Moja 4ka.
Ponuka spoločnosti SWAN Mobile, a. s., Borská 6, 841 01 Bratislava, IČO: 35 680 202, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2958/B.

www.4ka.sk
Naša Zákaznícka linka 4ka 0950950950, skrátený tvar 950
Naša Zákaznícka linka 4ka zo zahraničia: +421950950950
Aktuálny zoznam a adresy Predajných miest nájdete na www.4ka.sk

