Όροι και προϋποθέσεις της Δωρεάν Δοκιμαστικής Περιόδου
της Υπηρεσίας AKAZOO by MTN.
1. Η προσφορά είναι διαθέσιμη από 16 Ιανουαρίου 2015 («Περίοδος Προσφοράς»)
για όλους τους νέους και υφιστάμενους ΜΤΝ Συνδρομητές («Οι Συνδρομητές»),
οι οποίοι έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν την υπηρεσία AKAZOO by MTN.
2. Οι παρόντες όροι της Δωρεάν Δοκιμαστικής Περιόδου ισχύουν συμπληρωματικά
των

όρων

και

προϋποθέσεων

της

Υπηρεσίας

AKAZOO

by

MTN.

http://mtn.akazoo.com/site/documents/terms-of-use
3. Oι συνδρομητές που θα ενεργοποιήσουν την Akazoo by MTN υπηρεσία κατά τη
διάρκεια της Δωρεάν Δοκιμαστικής Περιόδου θα επωφελούνται με 30 ημέρες
δωρεάν περίοδο χρήσης στο μηνιαίο πάγιο καθώς και χρήσης δεδομένων της
υπηρεσίας AKAZOO by MTN. Εξαιρούνται οι Συνδρομητές στα προγράμματα MTN
Smart S, MTN Smart M, MTN Smart L, MTN Smart Unlimited, οι οποίοι θα
επωφελούνται με 90 ημέρες δωρεάν περίοδο μηνιαίο πάγιο καθώς και χρήσης
δεδομένων της υπηρεσίας AKAZOO by MTN. Η προσφορά αφορά μόνο τοπική
χρήση μέσα στο δίκτυο της ΜΤΝ και δεν συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε χρήση
περιαγωγής και ξεκινάει από την ημέρα ενεργοποίησης της υπηρεσίας AKAZOO
by MTN.
4. Η Δωρεάν Δοκιμαστική Περίοδος δεν μεταβιβάζεται και θα δίνεται μόνο μια
φορά. Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής της εν λόγω δωρεάν δοκιμαστικής
περιόδου από την πλευρά του Συνδρομητή, δεν παρέχεται η δυνατότητα για τη
με οποιοδήποτε τρόπο εξαργύρωση του εναπομένοντος χρονικού διαστήματος,
ούτε για τη μεταφορά αυτού σε μελλοντικό χρόνο, όταν ο Συνδρομητής επιλέξει
εκ νέου ενεργοποίηση αυτού.
5. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής αλλάξει συνδρομητικό πλάνο, η Δωρεάν
Δοκιμαστική του Περίοδος θα διακόπτεται. Εάν ο Συνδρομητής επιθυμεί να
χρησιμοποιεί την Υπηρεσία AKAZOO by MTN τότε θα χρειαστεί να ανανεώσει την
συνδρομή του όπου και θα ισχύουν οι χρεώσεις της Akazoo by MTN Υπηρεσίας
σε μηνιαία βάση.

6. Με την πάροδο της πιο πάνω Δωρεάν Δοκιμαστικής περιόδου, θα υπάρξει
αυτόματη ανανέωση της συνδρομής στην υπηρεσία AKAZOO by MTN όπου θα
ισχύει χρέωση για την παροχή της. Η χρέωση αυτή θα ισχύει από την πρώτη μέρα
που ακολουθεί τη λήξη της διάρκειας της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, σε
βάση 30 ημερών σύμφωνα με την πολιτική χρεώσεων της υπηρεσίας AKAZOO by
MTN. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν επιθυμεί την εν λόγω χρέωση, θα
πρέπει να τροποποιήσει τη Συνδρομή του κατά τη διάρκεια της Δωρεάν
Δοκιμαστική Περιόδο μέσω των ρυθμίσεων λογαριασμού της Akazoo by MTN
υπηρεσίας πριν τη λήξη της Δωρεάν Δοκιμαστικής Περιόδου. Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα mtn.akazoo.com
7. Σε περίπτωση που οι Συνδρομητές δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τη χρήση της
υπηρεσίας AKAZOO by MTN ή δεν επιθυμούν να ανανεωθεί αυτόματα η
συνδρομή τους στην AKAZOO by MTN Υπηρεσία και κατόπιν να υπάρξει χρέωση,
μπορούν να απενεργοποιήσουν την υπηρεσία είτε μέσω της εφαρμογής είτε
μέσω της ιστοσελίδας mtn.akazoo.com
8. Η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και
προϋποθέσεων παροχής της προσφοράς.

