Όροι και προϋποθέσεις της Καλοκαιρινής Προσφοράς στην
Υπηρεσία AKAZOO by MTN.
1. Η Προσφορά είναι διαθέσιμη από 17 Ιουλίου 2015 μέχρι 31 Αυγούστου 2015
(«Περίοδος Προσφοράς») και ισχύει για όλους τους ΜΤΝ Συνδρομητές που θα
λάβουν το κουπόνι προσφοράς με τους αντίστοιχους κωδικούς προσφοράς.

2. Οι Συνδρομητές που θα ενεργοποιήσουν την Akazoo by MTN υπηρεσία θα
επωφελούνται με 30 ημέρες δωρεάν χρήση της υπηρεσίας («Δωρεάν Περίοδος
Χρήσης») καθώς και δωρεάν χρήση δεδομένων της υπηρεσίας AKAZOO by MTN.
Στη συνέχεια οι Συνδρομητές θα πληρώνουν μειωμένο μηνιαίο πάγιο, όσον αφορά την
υπηρεσία, €2,50 για όσο καιρό έχουν ενεργοποιημένη τη υπηρεσία AKAZOO by
MTN. Η Προσφορά αυτή θα είναι διαθέσιμη σε μορφή εκτυπωμένου κουπονιού.

3. Τα κουπόνια Προσφοράς θα είναι διαθέσιμα και θα δίνονται σε όλους τους ΜΤΝ
Συνδρομητές που θα παρευρίσκονται στις διάφορες εκδηλώσεις και διοργανώσεις
τις οποίες η ΜΤΝ θα χορηγεί. H διαθεσιμότητα των Κουπονιών Προσφοράς επίκειται
στη διακριτικότητα της MTN.

4. Οι ενδιαφερόμενοι Συνδρομητές θα πρέπει να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία Akazoo
by MTN εισάγοντας τον κωδικό Προσφοράς κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης της
υπηρεσίας έτσι ώστε να επωφεληθούν της Προσφοράς. Ο κωδικός Προσφοράς
εμφανίζεται σε κάθε κουπόνι Προσφοράς που θα δίνεται στον ενδιαφερόμενο
Συνδρομητή.

5. Οι κωδικοί Προσφοράς είναι διαθέσιμοι και ισχύουν μέχρι και την προθεσμία λήξης
όπως αναγράφεται πιο κάτω. Ο ενδιαφερόμενος Συνδρομητής θα μπορεί να
ενεργοποιήσει την υπηρεσία και να επωφεληθεί της Προσφοράς από την
ημερομηνία διαθεσιμότητας μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας όπως
αναγράφεται πιο κάτω

Κωδικός Προσφοράς

Ημερομηνία Διαθεσιμότητας

Λήξη προθεσμίας

akazoomusic

17 Ιουλίου 2015

21 Ιουλίου 2015

akazoosummer

1 Αυγούστου 2015

31 Αυγούστου 2015

unlimitedmusic

14 Αυγούστου 2015

18 Αυγούστου 2015

summermusic

1 Αυγούστου 2015

31 Αυγούστου 2015

6. Οι παρόντες όροι ισχύουν συμπληρωματικά των όρων και προϋποθέσεων της
υπηρεσίας AKAZOO by MTN. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και
προυποθέσεις της υπηρεσίας AKAZOO by MTN μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο
σύνδεσμο http://mtn.akazoo.com/site/documents/terms-of-use

7. Η Προσφορά αφορά μόνο τοπική χρήση μέσα στο δίκτυο της ΜΤΝ και δεν
συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε χρήση διεθνούς περιαγωγής.

8. Η Δωρεάν Περίοδος Χρήσης δεν μεταβιβάζεται και θα δίνεται μόνο μια φορά, ήτοι
για τις πρώτες 30 μέρες. Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής/ απενεργοποίησης της
υπηρεσίας κατά την διάρκεια της Δωρεάν Περιόδου Χρήσης 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, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιλέξει εκ νέου την
ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

9. Με την πάροδο της πιο πάνω Δωρεάν Περιόδου Χρήσης, θα υπάρξει αυτόματη
ανανέωση της συνδρομής στην υπηρεσία AKAZOO by MTN όπου θα ισχύει μειωμένη
μηνιαία χρέωση ύψους €2,50 για την παροχή της υπηρεσίας. Η χρέωση αυτή θα
ισχύει από την πρώτη μέρα που ακολουθεί τη λήξη της διάρκειας της Δωρεάν
Περιόδου Χρήσης, σε βάση 30 ημερών σύμφωνα με την πολιτική χρεώσεων της
υπηρεσίας AKAZOO by MTN.

10. 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 η οποία προϋποθέτει χρέωση, μπορούν να
απενεργοποιήσουν την υπηρεσία είτε μέσω της εφαρμογής AKAZOO είτε μέσω της
ιστοσελίδας της υπηρεσίας mtn.akazoo.com πριν τη λήξη της Δωρεάν Δοκιμαστικής
Περιόδου.

11. Η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων
της παρούσας Προσφοράς.

