NETFLIX FAN 6 MESOS DE REGAL
Contracta fibra i mòbil amb Netflix Fan fins al 31/03/2021 i emporta’t un 100 % de
descompte durant 6 mesos a Netflix Fan Bàsic o Estandàrd. O, si ho prefereixes, pots
triar Netflix Premium amb un 50 % de descompte durant 6 mesos.

TV PREMIUM EXTRA AL 50 % DURANT 6 MESOS + AMAZON
PRIME DE FRANC 1 ANY
Contracta TV Premium Extra juntament amb la fibra i el mòbil i emporta’t un 50% de
descompte en la TV Premium Extra i 1 any de subscripció a Amazon Prime. Una
vegada activats els serveis, rebràs un correu electrònic amb un localitzador vàlid
durant 3 mesos i les instruccions per bescanviar-lo. La instal·lació i la quota d’alta són
gratuïtes. Compromís de permanència: 3 mesos. Preus amb IVA inclòs.

PROMOCIÓ PAGAMENT A TERMINIS DE TERMINALS I
EQUIPAMENT
Hauràs de pagar 24 quotes mensuals de l’import assenyalat en aquest contracte.
Aquestes quotes es presentaran al cobrament en la factura mensual de serveis de
telecomunicacions de Virgin telco. En conseqüència, la baixa en els
serveis de telecomunicacions prestats per Virgin telco implica l’obligació que
paguis, en el termini d'un mes, totes les quotes pendents. Tot això sense
perjudici de l’obligació de pagament de penalitzacions per baixa anticipada
del servei de telecomunicacions, en el cas que hi hagi compromisos de
permanència assumits per part teva.
1.

Tindràs dret a pagar anticipadament, de forma total o parcial, les quotes
pendents de pagament, sense que resulti d’aplicació cap penalització per aquest
motiu.
2. Et compromets a no vendre l’equip objecte del present contracte mentre no
s’hagi pagat la totalitat de les quotes pactades.
3. En el supòsit d’impagament de dues quotes o de l’última de les quotes
pendents, estàs obligat al pagament conjunt de la totalitat de les quotes
pendents. A aquest efecte, Virgin telco presentarà al cobrament en la factura
mensual següent dels serveis de telecomunicacions un càrrec per l’import total
de les quotes pendents al moment de produir-se l’impagament.

