STANDARDBETINGELSER
FOR STRIVE FOR 5
TIL KUNDER
STRIVE FOR 5: KUNDEHENVISNINGSPROGRAM
(Uddrag fra Generelle vilkår og betingelser for mobiltjeneste.)

Generelt
57. Hvis du har et aktivt abonnement til JOi-mobiltjenesten, 62. Betingelserne for kvalificering for abonnenter henvist
af dig gennemgås månedligt. Så længe dine henviste
kan du anbefale JOi-mobiltjenesten til familie, venner,
abonnenter opfylder betingelserne i punkterne 58kolleger og andre mennesker, du kender. Du vil blive
60, kan du få fordel af en måneds gratis abonnement.
tildelt en måneds gratis abonnement, som vil blive
trukket fra din konto, så længe de er kunder, og 63. Du vil modtage en sms, i det øjeblik du har fem
abonnementer, der opfylder betingelserne for
samtlige betingelser i punkterne 58-60 er opfyldt.
kvalificering.
64. Det kan tage op til to måneder at gennemføre en
Betingelser for kvalificering
kredittransaktion. På tidspunktet for gennemførsel af
58. Du er berettiget til en måneds gratis abonnement
kredittransaktionen må du ikke være i misligholdelse
under Strive for 5, hvis du (1) har et aktivt abonnement
af dine forpligtelser over for ACN eller i restance med
på JOi-mobiltjenesten, (2) ikke er i misligholdelse
betalinger. Skatter og gebyrer på det krediterede
af dine forpligtelser over for ACN, (3) ikke er bagud
beløb vil fortsat være gældende, i det omfang det
med betalinger til ACN (dvs. ikke har nogen ubetalte
er relevant.
beløb på din konto) og (4) har henvist mindst fem nye
abonnenter til JOi-mobiltjenesten, som ikke behøver
at være på separate konti, hvis de blot hver især Diverse
et
kundeabonnement,
der indgår
opfylder betingelserne til kvalificering i henhold til 65. Såfremt
i kvalificeringen, vurderes at være ugyldigt,
punkt 60.
forbeholder ACN sig ret til at annullere det beløb,
59. De nye abonnementer på JOi-mobiltjenesten kan
der er krediteret på din konto for JOi-mobiltjenesten,
være på en hvilken som helst JOi-telefonordning
i overensstemmelse med gældende lovgivning og
undtagen JOi Liberty XS, forudsat at abonnenterne
ACN’s fakturaprocedurer.
bruger JOi-mobiltjenesten i overensstemmelse med
punkt 4. Yderligere abonnementer tegnet af dig selv 66. ACN forbeholder sig ret til til enhver tid, med
eller uden forudgående varsel, at ændre Strive
tæller også med i kvalificeringen under Strive for 5.
for 5-programmet efter eget skøn af hensyn til
overholdelse af love og regler eller af administrative
Andre betingelser for kvalificering
eller andre årsager. ACN er også berettiget til til
60. Et abonnement på JOi-mobiltjenesten oprettet på
enhver tid at tilendebringe dette program efter eget
baggrund af en henvisning fra dig kvalificerer sig
skøn med 30 dages forudgående varsel til dig, i det
under Strive for 5, hvis:
omfang det er muligt.
(a) det er blevet aktiveret – abonnementer, der er
blevet annulleret i henhold til punkt 77, tæller ikke 67. Såfremt ACN beslutter sig for at tilendebringe dette
program, vil kvalificerende kreditter stadig gælde i en
med i kvalificeringen
periode på op til seks måneder efter slutdatoen for
(b) der ikke er nogen udestående betalinger for det
Strive for 5-programmet, forudsat at:
pågældende abonnement
(a) Du ikke er i misligholdelse af dine forpligtelser over
(c) den kunde, der anvender abonnementet på JOifor ACN
mobiltjenesten, og dig begge bor i Danmark
ultiplay
Mobile
Broadband
PHONE(b) Du ikke er i restance
TV
med dine betalinger til ACN
(d) abonnementet er omfattet af dine henviste
(c) Du fastholder de abonnementer, der indgik
abonnementer med angivelse af dit
i kvalificeringen på slutdatoen for Strive for
telefonnummer under bestillingen eller ved at
5-programmet
informere kundeservice seneste 30 dage efter
(d) De abonnementer, der indgår i kvalificeringen,
afgivelsen af ordren
MULTIPLAY
MOBILE
TV betingelserne for kvalificering i
fortsat opfylder
(e) abonnementet
ikke alleredeBROADBAND
selv modtager Strive PHONE
henhold til punkt 60 til udgangen af den
for 5-kredit.
pågældende seks måneders periode.
Strive for 5-kredit
Alle referencer i uddraget refererer til klausuler fra
61. Hvis du har abonnementer på fem JOi-mobiltjenester,
Generelle vilkår og betingelser for mobiltjeneste.
der opfylder betingelserne i punkt 60, er du berettiget
For mere detaljeret
til en måneds
gratis abonnement,
TVinformation, se venligst her.
MULTIPLAY
MOBILE
BROADBAND som vil blivePHONE
krediteret din konto og fremgå af din månedsfaktura.
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