Програма „Доведи приятел“,
организирана от „Макс Телеком“ ООД

Програма „Доведи приятел“ дава възможност на настоящи и нови клиенти на „Макс
Телеком“ ООД да получат еднократно 20 лв. отстъпка от месечната си такса, при следните условия:
Програмата „Доведи приятел“ се провежда в периода 07.09.2016 – 31.12.2016 г. След
крайния срок (31.12.2016 г.), кодът за отстъпка става невалиден и не може да бъде използван.
В Програмата „Доведи приятел“ могат да участват само физически лица, като това
изискване се отнася както за настоящия, така и за новия клиент.
Всеки настоящ клиент на „Макс Телеком“ ООД, който отговаря на посочените по-долу
условия, може да доведе свой приятел, който да се абонира за услугите на „Макс Телеком“ ООД,
при което настоящият клиент ще получи еднократно 20 лв. отстъпка от месечната си такса.
Отстъпката има еднократно действие и се приспада от следващата месечна фактура, а ако
абонаментният план на настоящия клиент е за по-малко от 20 лв./месец, остатъкът от отстъпката
се приспада от по-следващата фактура.
o Настоящият клиент трябва да е получил код за отстъпка по имейл или от Обслужване на
клиенти на „Макс Телеком“ ООД и да го е предоставил на своя приятел.
o Настоящият клиент трябва да има 3 последователни платени фактури и не трябва да има
неплатени задължения към „Макс Телеком“ ООД.
o Настоящ клиент може да се възползва от програмата „Доведи приятел“ до 3 пъти с уникалния
код за отстъпка.
Приятелят може да получи еднократно 20 лева отстъпка от месечната си такса, ако се
абонира за една от следните услуги Easy 10, Easy 30, Easy 60, Unlimited+ 10, Unlimited+ 30,
Unlimited+ 60, Unlimited+ 100, Unlimited+ 200, Unlimited+ при стандартни цени и условия.
Отстъпката има еднократно действие и се приспада от четвъртата месечна фактура, а ако
абонаментният план на приятеля е за по-малко от 20лв./месец, остатъкът от отстъпката се
приспада от следващата фактура.
o Приятелят трябва да е получил код за отстъпка от настоящия клиент на „Макс Телеком“ ООД
и да го е съобщил при сключване на договора.
o Настоящият клиент трябва има 3 последователни платени фактури и не трябва да има
неплатени задължения към „Макс Телеком“ ООД.

Настоящите условията на Програма „Доведи приятел“ са публикувани на официалния сайт на
„Макс Телеком“ ООД (www.maxtelecom.bg) и са достъпни за целия период на Програмата.
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