Zvýhodnená ponuka „Nekonečné dáta od 4ky” obsahuje
automaticky aktivované nekonečné dáta vo vlastnej sieti 4ka
a v národnom roamingu (v sieti obchodného partnera) zadarmo.
Zvýhodnená ponuka „Nekonečné dáta od 4ky” platí
pre každého Účastníka, ktorý si v období od 21. 07. 2017
do 31. 08. 2017:

NEKONEČNÉ
DÁTA OD 4ky

Užívajte si DOBU DÁTOVÚ naplno!

0€

- surfovanie na webe
- sťahovanie filmov
- pozeranie videí
- Facebook
- Instagram
- YouTube
- WhatsApp a Viber
- online hry

A
ČNÉ DÁT
NEKONE
ENSKU
NA SLOV
O
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1. kúpi a aktivuje novú SIM kartu s programom služieb 
Moja 4ka a Moja 4ka Svet cez ktorýkoľvek predajný kanál 4ky,
2. dobije si na novej SIM karte kredit vo výške minimálne 4 €
akýmkoľvek spôsobom (presun kreditu sa pre účely tejto
zvýhodnenej ponuky nepovažuje za dobitie kreditu), a
3. aktívne sa prihlási o získanie zvýhodnenej ponuky 
„Nekonečné dáta od 4ky” zaslaním emailu na adresu
chcem@nekonecnedata.sk a do predmetu uvedie celé svoje
nové telefónne číslo a 4 posledné číslice z čísla SIM karty.
Aktívnym odoslaním tejto správy elektronickej pošty
účastník berie na vedomie a súhlasí s využitím poskytnutej
adresy elektronickej pošty a telefónneho čísla s aktivovanou
zvýhodnenou ponukou „Nekonečné dáta od 4ky”
spoločnosťou SWAN Mobile, a. s. so sídlom Borská 6,
841 01 Bratislava, IČO: 35 680 202, zapísanou v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
č. 2958/B na marketingové účely vrátane priameho
marketingu spoločnosti SWAN Mobile, a. s. telefonicky,
prostredníctvom SMS správ, elektronickou poštou alebo
iným primeraným spôsobom. Tento súhlas udeľuje účastník
na dobu určitú do 31.08.2018 a môže ho kedykoľvek
odvolať písomnou formou listom doručeným na adresu sídla
spoločnosti SWAN Mobile, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava.
Účastník udelením tohto súhlasu ďalej berie na vedomie,
že spoločnosť SWAN Mobile, a. s. bude spracúvať poskytnuté
osobné údaje s použitím automatizovaných, čiastočne
automatizovaných alebo iných ako automatizovaných
prostriedkov spracúvania.
Podnik bude Účastníka o aktivovaní Zvýhodnenej ponuky
informovať formou SMS správy odoslanej na telefónne číslo
určené Účastníkom, vo vzťahu ku ktorému boli splnené všetky
podmienky platnosti zvýhodnenej ponuky „Nekonečné dáta 
od 4ky” a elektronickou poštou na Účastníkom poskytnutú
adresu elektronickej pošty.
Po skončení platnosti Zvýhodnenej ponuky „Nekonečné dáta 
od 4ky” budú Účastníkovi účtované ceny za služby podľa
aktuálne platného cenníka programu služieb Moja 4ka.
Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Na služby neupravené v tejto
Zvýhodnenej ponuke a ďalšie Služby (vrátane hlasových
a SMS služieb) sa vzťahujú ustanovenia aktuálneho Cenníka
programov služieb Moja 4ka.
Ponuka spoločnosti SWAN Mobile, a. s., Borská 6, 841 01
Bratislava, IČO: 35 680 202, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2958/B.
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www.4ka.sk/nekonecne-data

AKO ZÍSKATE NEKONEČNÉ
DÁTA OD 4KY ZADARMO?
UŽITE SI LETO
S NEKONEČNÝM

INTERNETOM ZADARMO

Uvoľnite sa, je tu leto!
Nehľadajte wifi a nekontrolujte svoju
spotrebu dát. 4ka vám prináša skutočné
nekonečné dáta na celom Slovensku,
ktoré len tak neprečerpáte.
Nekonečné dáta od 4ky a úplne
ZADARMO.
Využite svoje dáta naplno, surfujte
na Slovensku, koľko sa vám zažiada,
koľko potrebujete, BEZ OBMEDZENÍ!
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KÚPTE A AKTIVUJTE SI 
SIM KARTU OD 4KY
so štartovacím 4 € kreditom

Novú SIM kartu si môžete zakúpiť na každej pošte,
vo SWAN CENTRE alebo cez náš e-shop na www.4ka.sk/eshop

DOBITE SI KREDIT
vo výške min. 4 €

Kredit si môžete dobiť na každej pošte, SWAN CENTRE alebo online priamo
v Mojej zóne na www.4ka.sk/moja-zona

ZAŠLITE EMAIL

na adresu chcem@nekonecnedata.sk
a do predmetu emailu uveďte:
- vaše aktuálne zakúpené telefónne číslo 4ky
- a 4 posledné číslice vašej SIM karty

vaše telefónne číslo

príklad: 0950999999 1234
Údaje nájdete na vašom balení zakúpenej SIM karty
alebo na vašej Zmluve.

4

Číslo vašej SIM karty získate aj zavolaním
na číslo *100# a číslo SIM karty sa vám zobrazí.

A HOTOVO!

Nekonečné dáta od 4ky na celom Slovensku 
máte ZADARMO až do 15. 09. 2017.

číslo vašej SIM karty

Pre správne využívanie Nekonečných dát od 4ky vám odporúčame:
- overiť, či váš mobilný telefón podporuje sieť 4G LTE
- skontrolovať, či máte v nastaveniach mobilnej siete povolenú sieť 4G LTE
- nastaviť si v telefóne APN na: internet
www.4ka.sk/nastavenia

