
 

Regulamin oferty promocyjnej „Ekstra 30 minut w Zestwie Carrefour Mova z telefonem Nokia 1208”

Opis oferty promocyjnej: 
1.  Oferta promocyjna "Ekstra 30 minut w zestawie Carrefour Mova z telefonem Nokia 1208” („Oferta”) 

jest organizowana przez dział RTV Carrefour Polska Sp. z o.o. oraz CP Telecom Sp. z o.o.
2.  Czas trwania Oferty: od dnia 21.05.2008 r. do dnia 08.06.2008 r. (włącznie).
3.  W ramach Oferty Użytkownik Carrefour Mova (“Użytkownik”), który zakupi zestaw Carrefour Mova z 

telefonem Nokia 1208 otrzyma: 
• 20 minut do wszystkich sieci wymienialne na 40 SMS-ów,
• 20 wizytówek do powiadomienia o nowym numerze telefonu

dodatkowo w ramach Oferty,
• 30 minut do sieci Carrefour Mova i na numery stacjonarne.

Zasady korzystania z Oferty: 
1. Z Oferty może skorzystać każdy Użytkownik, który w okresie jej trwania zakupi Zestaw Carrefour Mova z 

telefonem Nokia 1208.
2. Zestawy Carrefour Mova z telefonem Nokia 1208 dostępne są w hipermarketach sieci Carrefour. 
3. Zakup zestawu Carrefour Mova z telefonem Nokia 1208 poza hipermarketami sieci Carrefour nie uprawnia 

do skorzystania z Oferty.
4. Z minut można korzystać jeśli konto telefoniczne jest w okresie ważności na połączenia wykonywane. 

Reklamacje: 
1.  Reklamacje dotyczące Oferty należy zgłaszać drogą elektroniczną: info@carrefourmova.pl, pisemnie: 

Biuro Obsługi Klienta, ul. Okoliczna 4, 01-359 Warszawa, telefonicznie: 2000 z telefonu Carrefou Mova lub 
+48722800200 z telefonu stacjonarnego. 

2.  Tryb postępowania reklamacyjnego określają zapisy w Regulaminie Świadczenia Usług w sieci Carrefour 
Mova. 

Pozostałe warunki: 
1. Operator CP Telecom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej oferty w dowolnym 

terminie lub zmiany niniejszego regulaminu, bez konieczności podawania przyczyn. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 
Świadczenia Usług w sieci Carrefour Mova. 

3.  Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.carrefourmova.pl.
4.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2008. 

Przydatne numery i informacje:

doładowanie konta oraz doładowanie “Minut za zakupy” *101*kod_zasilenia#
akceptacja przyciskiem “zadzwoń”

sprawdzanie stanu i ważności konta oraz liczby i 
ważności darmowych minut

*101#
akceptacja przyciskiem “zadzwoń”

Informacja automatyczna 1000 z telefonu Carrefou  Mova lub 
+48722800100

Biuro Obsługi Klienta
2000 z telefonu Carrefou Mova 

(1 zł z VAT bez względu na czas trwania)
lub +48 722800200

zawsze aktualne informacje www.carrefourmova.pl

http://www.carrefourmova.pl/
http://www.carrefourmova.pl/

