Zvýhodnená ponuka
platná od 21. 12. 2016

TO.tál
na nád
i
až do
30. 4. elka
2017

Všetky TO. za polovicu
názov

Bonus za
aktiváciu
balíkov TO.

popis

Ponuka obsahuje:
Zľavu 50% platnú do
30.4. 2017 na všetky
aktivované balíky TO.

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 €

TO.nacesty S 10,00 €

TO.nacesty S 5,00 €

TO.nacesty L 20,00 €

TO.nacesty L 10,00 €

Zvýhodnenú ponuku Bonus za aktiváciu balíkov TO. môže získať každý, kto si v období
od 21. 12. 2016 do 30. 4. 2017 zakúpi SIM kartu s predplatenou službou Moja 4ka a súčasne
pri kúpe SIM karty si aktivuje jeden z vybraných balíkov TO. Zvýhodnená ponuka sa
uplatňuje na každý poplatok za automatickú obnovu balíka TO. realizovanú do 30. 4. 2017.
Zvýhodnená ponuka sa neuplatní, ak sa balík TO. neobnoví z dôvodu nedostatku kreditu alebo
si ho deaktivuje účastník. V prípade jeho opätovnej obnovy uskutočnenej do 30 4. 2017 bude
zvýhodnená ponuka opätovne automaticky aktivovaná. Zvýhodnenú ponuku v podobe zľavy
50 % na prvý poplatok za balík TO. môže získať každý zákazník, ktorý si v období od 21. 12. 2016 do
30. 4. 2017 kúpi SIM kartu a si aktivuje jeden z vybraných balíkov TO. na ktoromkoľvek predajnom
mieste, prostredníctvom 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

