Regulamin promocji rejestracji konta przedpłaconego iFON.pl - 120 pln
Promocja polega na doładowaniu środków na konto w systemie iFON i otrzymaniu korzyści
w postaci:
- Wpłaty 120 pln na konta abonenta
- Włączenie usługi Nagrywania Połączeń Bez Limitów przez 3 miesiące na dowolnej
liczbie kont abonenta
- Włączenie usługi Zapowiedź Powitalna przez 3 miesiące
- Gadżet niespodziankę o wartości 10-30 pln od Operatora
- usługę przesyłki kurierskiej bezpośrednio pod adres Abonenta tzw “dokument
zwrotny”
Środki na kontach doładowywane są zgodnie z dyspozycją do wysokości wpłaty
promocyjnej. W przypadku braku dyspozycji doładowywane jest pierwsze aktywne konto.
Wpłacone środki nie są limitowane czasowo i są dostępne do realizacji usług do czasu gdy
konto abonenta pozostaje aktywne.
Nagrania dostępne są w formacie mp3 w liście połączeń. Możliwe jest ich odsłuchanie online
za pomocą dodatku flash lub pobranie na dysk.
Gadżet niespodzianka wysyłana jest do wyczerpania zapasów.
Abonent nie ma obowiązku włączenia usługi. Włączenia usługi można dokonać za pomocą
dyspozycji w Biurze Obsługi Klienta iFON.pl za pomoca zlecenia e-mail na adres
kontakt@ifon.pl
Rejestracja konta odbywa się raz po przeprowadzeniu pełnej procedury. Następne usługi /
przydzielenie numerów jest aktywowane automatycznie i nie wymaga kolejnej rejestracji.
Pełny proces rejestracji promocyjnej (procedura rejestracyjna):
1. Abonent otrzymuje indywidualny link do formularza. Formularz po otwarciu jest
automatycznie uzupełniony obecnymi danymi jakie Operator otrzymał od Abonenta.
2. Abonent ma możliwość modyfikacji danych a także wprowadzenie danych osoby
posiadającej prawne pełnomocnictwo do rejestracji konta.
3. Abonent wysyła formularz i otrzymuje na podany adres e-mail link do akceptacji
wprowadzonych danych. Abonent akceptuje dane i potwierdza je poprzez kliknięcie
linku i wyświetlenie potwierdenia ze strony iFON.pl
4. Operator wysyła do Abonenta droga e-mail i (jeśli podany numer komórkowy) sms z
informacją na jaki rachunek należy wpłacić kwotę 120 pln oraz indywidualny KOD
TRANSAKCYJNY.
5. Abonent realizuje płatność przelewem na podany rachunek bankowy. W tytule
wpisuje indywidualny kod transakcyjny oraz informację jakie konto / konta 5-cio
cyfrowe w systemie iFON mają zostać doładowane.

6. Po otrzymaniu wpłaty Operator potwierdza rejestrację konta za pomocą kodu
transakcyjnego. W przypadku wprowadzeniu błędnego kodu transakcyjnego
potwierdzenie płatności może ulec przedłużeniu.
7. Operator po zaksięgowaniu wpłaty wysyła do Abonenta kuriera z usługą “dokumenty
zwrotne”.
8. W obecności kuriera Abonent przedstawia wprowadzony w formularzu dokument
tożsamości i podpisuje własnoręcznie Kartę Rejestracyjną.
9. Zwrot i przyjęcie prawidłowo podpisanych dokumentów przez firmę kurierską do
Operatora stanowi zakończenie procedury rejestracyjnej.

