Regulamin promocji „25 zł gratis na rozmowy”

REGULAMIN PROMOCJI
Prześlij karty telegrosik
a otrzymasz 25 zł gratis na rozmowy
1. Promocja "Prześlij karty a otrzymasz 25 zł gratis na rozmowy" zwana w dalszej części
Promocją jest organizowana przez Galena Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice, operatora usługi pod nazwą handlową karta
telegrosik.
2. Promocja trwa od 10.12.2014 roku aż do odwołania.
3. Każdy Uczestnik promocji, który prześle na adres operatora zużyte karty telegrosik,
w tym również karty dostępne pod nazwami handlowymi: „karta telegrosik extra”
i „karta telegrosik do budki” o łącznym nominale minimum 250 zł otrzyma bezpłatne
doładowanie do jednej z zakupionych kart telegrosik w wysokości 25 zł.
4. Prawidłowe zgłoszenie do Promocji powinno zawierać:
a. imię, nazwisko i numer telefonu Uczestnika promocji,
b. karty telegrosik (w postaci karty lub wydruku z terminala) o łącznej wartości
minimum 250zł (suma kart według nominałów)
zgłoszenie należy wysłać na adres organizatora promocji:
Galena Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Świętokrzyska 2
44-100 Gliwice
5. W promocji nie biorą udziału karty telegrosik zakupione w sprzedaży internetowej na
www.telegrosik.pl oraz inne karty operatora dostępne w sprzedaży pod nazwami
handlowymi: karta telegrosik piast, kart telegrosik II, kart telegrosik – usługi Premium.
6. Po weryfikacji spełnienia warunków Promocji jedna z przesłanych kart telegrosik
zostanie bezpłatnie doładowana kwotą 25 zł.
7. Doładowanie w postaci zasilonego numeru PIN zakupionej karty telegrosik zostanie
przekazane Uczestnikowi promocji drogą telefoniczną, zgodnie z danymi zawartymi
w zgłoszeniu, w terminie 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia na adres
organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w danych Uczestnika lub zmiany
numeru telefonu, o których organizator nie został poinformowany, uniemożliwiających
realizację przekazania PIN'u karty.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie promocji, zastosowanie
mają zapisy Regulaminu świadczenia usług telegrosik, dostępnym na stronie
www.telegrosik.pl
10. Niniejszy regulamin Promocji zastępuje regulamin Promocji "Prześlij karty a otrzymasz
25 zł gratis na rozmowy" z dnia 24.10.2013 roku.
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