VILKÅR FOR PRIVATE ABONNEMENTER MED RABAT
VED ANSÆTTELSESFORHOLD HOS CPH
Denne aftale er underlagt de til enhver tid gældende abonnementsbetingelser for privatkunder.
Oprettelse af abonnement med rabat:
Hi3G (herefter 3) tilbyder ansatte (herefter Medarbejderen) hos CPH (herefter Virksomheden) muligheden for,
at købe et eller flere privatabonnementer med 20 % rabat (herefter Rabatabonnementerne) på den månedlige
abonnementspris jf. 3.dk/cph-tilbud.
Rabatabonnementerne oprettes i Medarbejderens eget navn med CPR-nummer. Aftalen er derfor et aftaleforhold
imellem Medarbejderen og 3.
Hver af Virksomhedens Medarbejdere har ret til en rabatkode (udleveres som voucher) der giver Medarbejderen
20 % rabat på 3’s abonnementer. Rabatkoden kan af Medarbejderen indløses 5 gange. Rabatkoden er dedikeret
til den enkelte Medarbejder og Rabatabonnementerne må kun anvendes af Medarbejderen og dennes husstand.
Rabatkoden må ikke sælges til eller indløses af tredjemand.
Det er en forudsætning for køb af Rabatabonnementerne, at Medarbejderen er ansat hos Virksomheden og at
Medarbejderen opretter sig på ved at gå ind på 3.dk/cph-tilbud. Her kan medarbejderen oprette det eller de
ønskede Rabatabonnementer ved angivelse af den af virksomheden tildelte e-mail. Der kan ikke opnås rabat ved
køb i andre af 3’s salgskanaler.
Rabatten gives på den faste månedlige abonnementspris jf. 3.dk/cph-tilbud. Rabatten gives ikke på indholdstakserede tjenester, forbrugsafregnede tjenester, Tilvalg, betalingstjenester og udlandsforbrug der går udover det i
abonnementet inkluderede udlandsforbrug.
Ved køb af hardware (fx Smartphone, Tablet eller Router) sammen med dit Rabatabonnementet opnår du ikke rabat
på hardwaren men kun på selve abonnementet.
Særlige vilkår vedrørende oprettelse af abonnement med rabat for eksisterende kunder hos 3:
Eksisterende kunder hos 3 med et ansættelsesforhold hos Virksomheden kan opnå rabat såfremt Medarbejderen
har et abonnement i 3’s aktuelle portefølje. Aktuel portefølje kan ses på www.3.dk/abonnementer.
For at opnå rabatten på et abonnement i 3’s aktuelle portefølje skal Medarbejderen udfylde formularen på
3.dk/cph-tilbud.
Ønsker Medarbejderen efter oprettelse, at ændre Rabatabonnementet til et andet abonnement i 3’s aktuelle portefølje vil rabatten fortsætte og det kræver derfor ikke brug af ny rabatkode.
Eksisterende kunder med et abonnement der ikke er i 3’s aktuelle portefølje kan opnå rabat ved, at skifte til et
abonnement i den aktuelle portefølje. En abonnementsændring tager 30 dage.
Når abonnementet er ændret til et abonnement i 3’s portefølje skal Medarbejderen udfylde formularen der findes på
3.dk/cph-tilbud - først når denne formular er udfyldt vil rabatten blive aktiveret.
Ophør af abonnement med rabat:
Når Medarbejderens ansættelsesforhold ophører (typisk i forbindelse med opsigelse, afskedigelse eller at der ikke
længere er et tilhørsforhold til Virksomheden) er det Medarbejderens ansvar, at informere 3 herom. Information om
ophør af ansættelsesforholdet skal være 3 i hænde senest 2 uger efter ansættelsesaftalens ophør. Herefter frafalder
rabatten for samtlige abonnementer. Dog gives rabatten forsat i en eventuel resterende bindingsperiode. Abonnement og telefonnummer fortsætter til den, på tidspunktet, aktuelle pris for abonnementet jf. 3.dk/abonnementer,
medmindre det opsiges.
Ophører samarbejdet mellem Virksomheden og 3 frafalder abonnementsrabatten også og alle ikke aktiverede
rabatkoder vil blive deaktiveret uden varsel. Medarbejderen kan dog fortsætte med abonnementsrabatten indtil
udløb af en eventuel bindingsperiode.
Medarbejderen accepterer, at oplyse 3 hurtigst muligt, hvis dennes ansættelsesforhold ophører. Oplyser Medarbejderen ikke 3 om, at dennes ansættelsesforhold er ophørt, kan 3 pålægge den tidligere Medarbejder at tilbagebetale
den rabat som vedkommende har fået i perioden, hvor Medarbejderen ikke har været ansat i Virksomheden.
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