OŚWIADCZENIE ABONENTA
Akcja “MultiKorzyść”
Abonent Virtual Telecom, który zawarł, lub przedłużył umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz
konsumentów (Umowa) z Virtual Telecom Sp. z o.o., na podstawie oświadczenia o przystąpieniu do Akcji
“MultiKorzyść”, staje się jej Uczestnikiem, potwierdzając chęć uzyskania rabatu honorowanego przez partnerów Akcji,
których lista jest stale aktualizowana na stronie internetowej www.multikorzysc.pl.
Rabat dla Uczestnika Akcji określony jest w wysokości 10% zniżki od ceny zakupu produktów lub usług w ramach Akcji
“MultiKorzyść”. Partner Akcji udziela rabatu Uczestnikowi, który poinformuje go o uczestniczeniu w Akcji przed
dokonaniem zakupu. Partner udziela rabatu przy pierwszej transAkcji. Partner może swobodnie podjąć decyzję
o wielokrotnym udzielaniu rabatu Uczestnikowi Akcji, a także o możliwości łączenia rabatu wynikającego z Akcji
z innymi rabatami i upustami, jeśli takie są dostępne w ramach obowiązującej w danym czasie oferty partnera. Virtual
Telecom Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uzyskania rabatu w przypadku, gdy po aktualizacji
listy partnerów jedna lub więcej marek zostanie z niej usunięta. Cena za produkty lub usługi po rabacie jest
każdorazowo zależna od cen obowiązujących w danym czasie w ofercie partnera Akcji lub ustalana przez partnera
indywidualnie.
Akcja “MultiKorzyść” jest dodatkowym benefitem dla Abonenta Virtual Telecom. Uczestniczenie w Akcji nie wpływa
w żaden sposób na realizację umowy lub umów zawartych przez Uczestnika z Virtual Telecom Sp. z o.o..
Uczestnikiem Akcji “MultiKorzyść” zostaje Abonent Virtual Telecom, który oświadcza, że przystępuje do Akcji.
Uczestnictwo trwa 12 miesięcy od daty podpisania oświadczenia, jednak nie dłużej niż czas obowiązywania Umowy,
zawartej na warunkach promocyjnych, które obowiązywały w czasie podpisania oświadczenia.
Przekazane na mocy Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Konsumentów dane osobowe
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych, nie są przekazywane przez Administratora danych osobowych partnerom Akcji “MultiKorzyść”.
Warunki i szczegóły Akcji są również dostępne na stronie internetowej www.multikorzysc.pl.
Oświadczenia Abonenta:
❒

przystępuję do Akcji “MultiKorzyść”

wyrażam zgodę na informowanie mnie o aktualnościach dotyczących Akcji “MultiKorzyść” na podane przy
zawarciu umowy: e-mail na adres poczty elektronicznej oraz sms na numer telefon komórkowego
❒ poinformowano mnie o warunkach Akcji
❒

__________________________________________________________
Imię i nazwisko Abonenta

_________________________________
Umowa z dnia

___________________________
Data i czytelny podpis Abonenta
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