
 

 

Bine de știut: Promoția “O lună gratis Kidix!” 
 
De 1 iunie Telekom urează “La mulți ani!” tuturor copiilor din România! 
 
Pentru că Ziua Copilului este una specială, în luna iunie 2016 Telekom Romania oferă clientilor săi o lună 
acces gratuit în aplicația Kidix, pentru a se bucure alături de copii lor de povești, teatru de păpuși, 
cântece și multe altele. 
 
Promoția Telekom “O lună gratis Kidix!” (“Promotia”) constă în 30 de zile calendaristice de acces gratuit în 
aplicația Kidix, calculate de la momentul în care cliențul Telekom Romania Mobile (“Clientul Telekom”) a 
folosit Codul Promoțional în perioada 1-30 iunie 2016. 
 
Cum poți beneficia de promoție? 
 
Clientii Telekom vor primi prin SMS codul promoțional (“Codul Promotional”), acesta fiind publicat în 
perioada Promoției și pe site-ul www.telekom.ro. 
 
Pentru a accesa gratuit conținutul în aplicația Kidix, Clienții Telekom trebuie să facă următorii pași: 
 

1. Să descarce aplicația și să o deschidă; 
2. Să își creeze cont folosind una din cele două modalități de autentificare existente (Facebook sau 

Google+); 
3. Să acceseze zona de Setări (colțul din dreapta sus); 
4. Să acceseze Cod Promo; 
5. Să introducă Codul Promoțional. 

 
În ce perioada se poate folosi voucherul?  
 
Utilizarea Codului Promoțional oferă 30 de zile de acces gratuit în aplicatia Kidix numai dacă este utilizat 
în perioada 1-30 iunie 2016 (“Perioada Promoțională”).   
 
Ce mai trebuie să știi? 
 

 Codul Promoțional se poate folosi o singură dată. 

 Codul Promoțional este valabil numai dacă este utilizat în Perioada Promoțională. 

 Din momentul folosirii Codului Promoțional, Clienții Telekom beneficiază de o lună de acces 
gratuit la conținutul aplicației Kidix (conținut oferit și în varianta web pe www.kidix.ro). 

 Promoția “O lună gratis Kidix!” nu se reactivează automat lunar. 

 Traficul de date realizat la descărcarea aplicației și în aplicație se consumă din traficul inclus în 
opțiunea de date sau în opțiunea prepaid activă pe contul Clientului Telekom. În funcție de planul 
tarifar existent pe cont său, Clientul Telekom poate fi tarifat adițional dacă a consumat traficul 
inclus. 

 Pentru a accesa conținutul aplicației Kidix, Clienților Telekom, în calitatea lor de reprezentanți 

legali ai unor persoane minore, li se solicită consimțământul expres în vederea prelucrării oricăror 

date cu caracter personal necesar a fi prelucrate în vederea furnizării conținutului aplicației. Acest 

consimțământ expres urmează a fi colectat în cadrul aplicației, la momentul creării contului de 

utilizator; 

 
 
 

http://www.telekom.ro/
http://www.kidix.ro/

