Hai și tu în programul YOXO “Invită un prieten“, prin care atât cei care recomandă YOXO, cât și cei care își
fac un abonament nou pe baza recomandării, sunt raspla@@.

Ce ai de făcut dacă eș- client YOXO și vrei să inviți un prieten
Accesează meniul aplicației YOXO, sec@unea “Invită un prieten” sau aﬂă care este codul tău din secțiunea
“Contul tău”. Copiază codul tău de reducere și trimite-l celor dragi.
Pentru ﬁecare prieten care foloseste codul tău la ac-varea unui abonament, tu primeș- 100 GB bonus
net, iar el prima lună gra-s.
Detalii bonus 100 GB
▪

Vei primi acest bonus de ﬁecare dată când cineva folosește codul tău

▪

Bonusul va ﬁ vizibil în aplicația YOXO, în sec@unile: Consum și Invită un prieten

Condiții de u-lizare a bonusului de 100 GB:
▪

Trebuie să ac@vezi tu bonusul din aplicație, nu se ac@vează automat

▪

Îl poți ac@va oricând doreș@, dar nu mai târziu de 3 luni de la data acordării bonusului în aplicație

▪

Din momentul în care ac@vezi bonusul, acesta are valabilitate 30 de zile fără legătură cu perioada
de valabilitate a abonamentului tău YOXO

▪

Bonusul se va ac@va doar după consumarea netului din abonamentul tău YOXO

▪

Nu poate ﬁ folosit în roaming SEE

Ce ai de făcut dacă nu eș- client YOXO, dar vrei să beneﬁciezi de prima lună
gra-s
▪

Găsește un prieten care e pe YOXO și roagă-l să îți trimită codul lui de reducere🤝

▪

Introdu codul atunci când conﬁgurezi abonamentul YOXO sau în sumarul de comandă și asigurăte că valoarea aﬁșată este 0 lei

Condiții de u-lizare pentru prima lună gra-s
▪

Oferta este valabilă 30 de zile din momentul ac@vării, indiferent de data de ac@vare

▪

Îți vom valida cardul pentru plățile ulterioare prin retragerea 1 LEU de pe cardul bancar, dar pe
care ți-l vom returna imediat

▪

În cazul în care decizi să închizi abonamentul, nu vei primi bani înapoi

▪

Oferta aferentă programului “ Invită un prieten” nu se cumulează cu alte oferte

