Όροι και προϋποθέσεις χρήσης υπηρεσίας Vodafone Home bring a friend
1. Προκειμένου να συστήσεις κάποιον φίλο, θα πρέπει να είσαι ενεργός συνδρομητής της
Εταιρίας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.», σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σταθερής Vodafone
Home double play ή Vodafone Home telephony για οικιακούς συνδρομητές.
2. Η νέα παραγγελία των φίλων που θα συστήσεις, αφορά σε οποιοδήποτε πακέτο των υπηρεσιών
Vodafone Home double play ή Vodafone Home telephony για οικιακούς συνδρομητές, με
φορητότητα αριθμού.
3. Ο φίλος μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη των αιτήσεων των φίλων που συστήνει, εφόσον οι
τελευταίοι υποβάλλουν online αίτηση για πρόγραμμα της Εταιρίας, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που
υπάρχει στο e-mail που λαμβάνει ο συστηνόμενος ή χρησιμοποιώντας τον κωδικό προσφοράς.
4. Κάθε υφιστάμενος πελάτης σε ένα από τα προγράμματα του όρου (1) μπορεί να κερδίσει έως και 5
φορές το δώρο για την επιτυχή ενεργοποίηση των φίλων του. Σε περίπτωση που ο υφιστάμενος
πελάτης συστήσει περισσότερους από 5 φίλους, θα κερδίσει δώρο για τους 5 πρώτους, που θα
ενεργοποιηθούν επιτυχώς.
5. Όσοι φίλοι ενεργοποιήσουν υπηρεσία σταθερής μέσω του προγράμματος Vodafone Home bring a
friend θα λαμβάνουν την υπηρεσία με τις τιμές που αναγράφονται στον ιστότοπο
www.vodafone.gr/home.
6. Το δώρο για κάθε επιτυχημένη ενεργοποίηση θα αποδοθεί στον επόμενο λογαριασμό σου, εφόσον:
 γίνει επιτυχημένη ενεργοποίηση του φίλου σου σε ένα από τα προγράμματα που ορίζονται
στον όρο (2), αποκλειστικά μέσω online αίτησης που θα υποβληθεί μέσα από το δικτυακό
τόπο της Εταιρίας (www.vodafone.gr/home) και μόνο με τη χρήση του ειδικού κωδικού
προσφοράς. Δεν ισχύει για αιτήσεις που υποβάλλονται από οποιοδήποτε άλλο κανάλι
πώλησης.
 η αίτηση ενεργοποίησης του φίλου έχει υποβληθεί έως και 3 μήνες από την ημερομηνία
αποστολής του ειδικού κωδικού της προσφοράς. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού,
μπορείς να στείλεις εκ νέου πρόσκληση στον φίλο σου, που θα περιλαμβάνει νέο κωδικό
προσφοράς. Αλλιώς, ο φίλος μπορεί να προχωρήσει σε αίτηση, χωρίς όμως εσύ να κερδίσεις
το δώρο με την ενεργοποίησή του.
7. Ο φίλος δικαιούται την προσφορά των δωρεάν παγίων μόνο εφόσον υποβάλλει αίτηση
με τη χρήση του ειδικού κωδικού προσφοράς μέσα από το δικτυακό τόπο της Εταιρίας
(www.vodafone.gr/home), εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών από την παραλαβή του και
δεν ισχύει για αιτήσεις που υποβάλλονται από οποιοδήποτε άλλο κανάλι πώλησης.
8. Η μηναία έκπτωση αφορά στο πάγιο του προγράμματος και όχι σε επιπρόσθετες
υπηρεσίες (π.χ. στατική IP, πακέτο χρόνου ομιλίας, Vodafone TV κ.λπ.).
9. H Εταιρία μπορεί να αλλάξει μελλοντικά το δώρο, τόσο του συστήνοντα όσο και του φίλου.
10. Ο συστήνοντας θα πρέπει να διατηρεί ενεργό το πρόγραμμά του για να του αποδοθεί το
δώρο, μετά την επιτυχή ενεργοποίηση του φίλου.
11. Σε περίπτωση που σταλούν 2 προσκλήσεις στον ίδιο φίλο από 2 διαφορετικούς πελάτες, μόνο ο
πελάτης του οποίου ο κωδικός θα χρησιμοποιηθεί, θα κερδίσει το δώρο.

