Krátkodobá marketingová akce Doporuč a získej - „member- get-member“
Každý účastník Opencall má v období 01. 11. 2017 do 31. 12. 2018 možnost užívat výhodu
dle této akce. Akce je určená pro stávající i nové zákazníky OpenCall Powered by O2.
Účastník, který ve výše uvedeném období doporučí nového zákazníka, může za každého
doporučeného zákazníka získat výhodu 100 Kč bonusového kreditu. Stejnou částku získá
doporučený zákazník. Podmínkou je, že zákazník musí ve výše zmíněném období zakoupenou
a aktivovanou novou SIM kartu.
Postup pro získání bonusového kreditu
- Pro uplatnění výhody stávající zákazník pošle klíčový slovo: DOPORUCUJI (mezera)9ti místné číslo nového zákazníka na 999348
- Za stávajícího zákazníka Opencall je považován zákazník, který alespoň jednou dobil v
minimální hodnotě 200 Kč
- Klíčové slovo musí být posláno do 7 dnů od aktivace nové SIM karty.
Při splnění podmínek této akce (doporučený zákazník zakoupil novou SIM kartu, stávající
zákazník již dobil v hodnotě min. 200 Kč) bude účastníkům (stávajícímu zákazníkovi a
novému zákazníkovi) připsána výhoda do 48 hodin od poslání klíčového slova a její připsání
bude potvrzená formou SMS.
Bonusový kredit má platnost 180 dní a lze využít na všechny placené služby kromě služby
třetích stran a informačních linek.
Podmínky bonusového kreditu:
- Bonusový kredit není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.
- Platnost bonusového kreditu je podmíněna platností běžného kreditu a činí maximálně 180
dní
- Bonusový kredit je čerpán přednostně před běžným kreditem a nelze jej čerpat na
Informační služby a na Platební transakce.
Ostatní podmínky projektu:
- Počet doporučených zákazníků není limitován.
- Doporučit lze i přenesené číslo od jiného operátora
V případě porušení těchto podmínek si OpenCall vyhrazuje právo odečíst z kreditu na kartě
Opencall Účastníka částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami
obohatil.

Opencall si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit anebo prodloužit a to i před
uplynutím původní platnosti akce.

