Ponudba za člane
Sindikata pridobivanja
energetskih surovin
Slovenije

20%
popust

Pozdravljeni,
za vas in vaše družinske člane smo pripravili posebno ugodnost, ki ni na voljo v redni ponudbi.

20% popusta pri mesečni naročnini in ob nakupu dodatne
opreme
Popust velja za pogovorne pakete A1 Svobodni S, M, L, A1 ORTO Tripster+, pakete
mobilnega interneta A1 Hitri internet in najenostavnejši internet za vaš dom A1 Domači
net za 2 leti.

Kako lahko unovčite ugodnost?
Pošljite SMS s ključno besedo »IZJEMNO« na 4333. V povratnem SMS-u boste prejeli 4 kode
za vas in vaše družinske člane.

Več informacij o paketih lahko najdete na:
A1.si,
040 40 40 40,
prodajnih mestih A1.

Ponudba velja za člane SPESS in za njihove družinske člane ter prijatelje, ki bodo najkasneje do 30. 9. 2017 na enem izmed paketov A1 Svobodni
S, M, L ali A1 Orto Tripster + ali A1 Hitri internet S, M, L ali A1 Domači internet 1, 2, 3 sklenili novo vezavo za 24 mesecev. Veljavna je za nove ter
po Pogojih predčasnega nakupa telefona obstoječe naročnike ob pogoju sklenitve nove vezave za 24 mesecev. Vsak član SPESS lahko prejme
samo 1 SMS s štirimi unikatnimi kodami, ki jih lahko posreduje družinskim članom in prijateljem, oziroma jo izkoristi sam pod pogoji te ponudbe,
če na številko 4333 pošlje SMS s ključno besedo »IZJEMNO«. Vsaka posamezna koda vsebuje popust na mesečno naročnino in popust na nakup
dodatne opreme ter je unovčljiva samo enkrat za eno naročniško razmerje, če so izpolnjeni vsi pogoji Ponudbe. Ugodnost 20 % popusta na
mesečno naročnino za obdobje vezave 24 mesecev velja le na naročniških paketih A1 Svobodni S, M, L ali A1 Orto Tripster + ali A1 Hitri internet
S, M, L ali A1 Domači internet 1, 2, 3 v ponudbi A1 za zasebne uporabnike in se unovči na katerem koli prodajnem mestu A1 in ni unovčljiva v A1
spletni trgovini. Ugodnost 20 % popusta na dodatno opremo (ne velja na telefonske aparate) pa je unovčljiva le v naslednjih prodajnih mestih
A1: Center A1 Ljubljana BTC, Center A1 Ljubljana center, Center A1 Celje, Center A1 Koper, Center A1 Kranj, Center A1 Maribor v E. Leclercu,
Prodajno mesto Mercator Šiška, Prodajno mesto Mercator Kranj, Center A1 Murska Sobota BTC, Prodajno mesto BTC City, Center A1 v Europarku,
Prodajno mesto A1 Vic. Ponudba ni združljiva z ostalimi A1 promocijami in popusti. V primeru zlorabe si A1 Slovenija d.d. pridržuje pravico do
ukinitve popusta uporabniku. Cene vključujejo DDV. Za aktualne pakete veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev
za potrošnike, Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev in Posebni pogoji paketov A1 Svobodni, A1 Hitri internet ter A1 Domači internet, ki
so skupaj s cenami ostalih storitev, storitev v tujini, cenami izven zakupljenih količin, pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike na voljo na
040 40 40 40, A1.si in na prodajnih mestih A1. A1 Slovenija d.d., Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana.

