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„LAJTBiznes – Telefon komórkowy”
I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ
1.

2.

3.
4.

Oferta Promocyjna organizowana jest przez Telestrada S.A., świadcząca usługi lajt mobile, z siedzibą w Warszawie 04-203, przy ulicy
Murmańskiej 25, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000279791, NIP 544-1014-413, REGON 006229011, kapitał zakł. 1.558.870 PLN, zwana dalej „Operatorem”.
Oferta Promocyjna skierowana jest do osób będących przedsiębiorcami (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty posiadające numer REGON), które zawrą Umowę na czas
nieokreślony lub określony w ramach niniejszej Oferty, zwanych dalej „Abonentem”.
W ramach Oferty Operator zapewnia możliwość przeniesienia numeru komórkowego od dotychczasowego dostawcy lub nadania nowego
numeru przez Telestrada S.A.
Promocja trwa od dnia 10.08.2016 r. do odwołania przez Operatora i obowiązuje dla umów podpisanych od tego dnia.

II. USŁUGI DOSTĘPNE W RAMACH OFERTY PROMOCYJNEJ
1.

Opłaty abonamentowe w ramach Oferty Promocyjnej.

Tabela 1: Opłaty za pakiety podstawowe w ramach abonamentu z umową na 24 miesiące oraz umową bezterminową (opłaty netto).
LAJTBiznes SIM

LAJTBiznes SIMx2

LAJTBiznes SIMx3

LAJTBiznes SIM Indywidualny

29,99 zł/mc

49,99 zł/mc

79,99 zł/mc

14,99 zł/mc

Rozmowy do wszystkich sieci
komórkowych i stacjonarnych

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

SMSy /MMSy do wszystkich
sieci komórkowych

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

Dodatkowo płatne

10GB

10GB

10GB

Dodatkowo płatne

Nazwa planu
Wysokość abonamentu

Internet w telefonie

Tabela 2: Opłaty za pakiety dodatkowe w ramach abonamentu.
Pakiety dodatkowe
Nazwa pakietu
Opłata miesięczna

+1GB

+4GB

5,00 zł/mc/SIM

10,00 zł/mc/SIM

+SMSy/MMSy
bez limitu
5,00 zł/mc/SIM

Tabela 3: Opłaty standardowe poza abonamentem.
Usługi

W abonamencie

Opłata (netto)

Połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych

1 min

0,17 zł

SMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych

1 SMS

0,09 zł

MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych

1 MMS

0,33 zł

Transfer danych

50 kB

0,01 zł

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

W ramach Oferty Promocyjnej Abonent ma możliwość korzystania z usług w wybranym planie taryfowym, z konfiguracją pakietów na
karcie/kartach SIM, zgodnie z Tabelą 1 oraz Tabelą 2 (jeśli dotyczy).
Wszystkie karty do telefonu korzystają indywidualnie z usług i pakietów im przyznanych (nie występuje współdzielenie usług i pakietów). Usługi
, które nie zostały objęte opłatą abonamentową rozliczane są na podstawie opłat standardowych wskazanych w Tabeli 3 niniejszej Oferty.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą odnośnie połączeń międzynarodowych, z numerami specjalnymi, SMS-ów i MMS-ów specjalnych
obowiązuje „Cennik usług dodatkowych, połączeń z numerami specjalnymi, usług międzynarodowych i roamingowych”, dostępny na stronie
www.lajtmobile.pl.
Usługa telefonii komórkowej działa na terenie całego kraju a także w roamingu międzynarodowym. Usługa działa w oparciu o zasięg sieci GSM
wybranego przez siebie operatora infrastrukturalnego. Zasięg zależy między innymi od ukształtowania terenu i liczby stacji bazowych na danym
terenie. Mapa zasięgu dostępna jest na stronie Operatora.
W ramach usług bez limitu Abonent może korzystać z usługi nielimitowanych rozmów do wszystkich krajowych sieci komórkowych i
stacjonarnych, SMSów/MMSów do wszystkich krajowych sieci komórkowych oraz usługi transferu danych.
Usługa transferu danych działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu polskich Sieci Telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu ustawień
APN Operatora.
Abonent korzystający z usługi transfer danych może pobierać dane z maksymalną prędkością jaka jest możliwa do osiągnięcia w danych
warunkach technicznych aż do wykorzystania transferu danych dostępnych w ramach Abonamentu, po przekroczeniu transferu Abonent ma
możliwość korzystania z usługi z maksymalną prędkością pobierania i wysyłania nie większą niż 32 kbit/s.
Na rzeczywistą prędkość przesyłania danych w ramach usługi komórkowej mogą wpłynąć następujące uwarunkowania: technologia przesyłania
danych, z której Abonent korzysta (LTE, HSPA, HSPA+, UMTS), możliwości, parametry i konfiguracja urządzenia, na którym jest świadczona
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usługa, siła odbieranego sygnału stacji nadawczej (na siłę sygnału mogą wpływać: warunki atmosferyczne, aktualne obciążenie i odległość od
danej stacji nadawczej, charakterystyka miejsca, w którym korzysta się z usługi transferu danych – wewnątrz/zewnątrz budynku, grubość ścian
i materiał, z którego je wykonano, wysokość, na której Abonent korzysta z internetu – powyżej 30 metrów sygnał może być słabszy, przeszkody
naturalne typu las, góry, znajdujące się między Abonentem, korzystającym z internetu a nadajnikiem.
10. Wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE (Long Term Evolution) jest możliwe przy pomocy karty USIM, będącej własnością Telestrada
S.A. oraz z wykorzystaniem sprzętu umożliwiającego wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE dostępnej w sieci Telestrada. W
przypadku zmiany oprogramowania danego sprzętu przez użytkownika lub jego aktualizacji przez producenta sprzętu Telestrada nie ponosi
odpowiedzialności za skutki z tym związane, w tym w szczególności dotyczące możliwości korzystania z technologii LTE dostępnej w sieci
Telestrada. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania producenta sprzętu, które ograniczają lub uniemożliwiają
korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w technologii LTE przy pomocy sprzętu obsługującego transmisję danych LTE.
11. Opłata za wysłanie wiadomości multimedialnej MMS do jednego adresata naliczana jest za każde rozpoczęte 100 kB.
12. Pakiety internetowe są rozliczane z dokładnością do 10 kB.

III. CZAS TRWANIA UMOWY
1.
2.

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent ma możliwość zawarcia umowy na czas określony 24 miesiące oraz czas nieokreślony.
Kwota abonamentu jest uzależniona od ilości aktywnych kart SIM na których są świadczone usługi w ramach Oferty „LAJTBiznes”.

IV. OPŁATA AKTYWACYJNA
1.
2.
3.

Operator udziela Abonentowi, który zawrze umowę na czas określony lub nieokreślony ulgi w Opłacie Aktywacyjnej, w wysokości wskazanej w
Tabeli 4.
W przypadku zawarcia umowy terminowej na 24 miesiące, czas trwania umowy jest rozliczany od momentu uruchomienia Usługi przez 24
miesiące. Czas trwania umowy rozliczany jest niezależnie dla każdej karty SIM.
Wysokość Opłaty Aktywacyjnej zależy od ilości aktywowanych kart SIM oraz wybranego planu taryfowego zgodnie z Tabelą 4. Opłata zostaje
pomnożona przez liczbę aktywowanych kart SIM.

Tabela 4: Opłata aktywacyjna w ramach Oferty Promocyjnej dla umowy terminowej i bezterminowej (opłata netto).
Usługa

Opłata standardowa

Opłata z ulgą
Opłata z ulgą
Kwota udzielonej ulgi Kwota udzielonej ulgi
Umowa bezterminowa Umowa na 24 miesiące Umowa bezterminowa Umowa na 24 miesiące

LAJTBiznes SIM

300,00 zł/za 1 SIM

29,00 zł/za 1 SIM

1 zł/za 1 SIM

271,00 zł/SIM

299,00 zł/SIM

LAJTBiznes SIM x2

300,00 zł/za 1 SIM

20,00 zł/za 1 SIM

1 zł/za 1 SIM

280,00 zł/SIM

299,00 zł/SIM

LAJTBiznes SIM x3

300,00 zł/za 1 SIM

20,00 zł/za 1 SIM

1 zł/za 1 SIM

280,00 zł/SIM

299,00 zł/SIM

LAJTBiznes SIM - indywidualny

300,00 zł/za 1 SIM

29,00 zł/za 1 SIM

1 zł/za 1 SIM

271,00 zł/SIM

299,00 zł/SIM

V. POZOSTAŁE OPŁATY W RAMACH OFERTY PROMOCYJNEJ
1.

2.

3.
4.

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent obowiązany jest podać działający adres poczty elektronicznej e-mail i zobowiązuje się do
opłacania faktur na podstawie przesłanych tą drogą faktur za świadczone przez Operatora usługi. Operator zweryfikuje skuteczność działania
wskazanego adresu e-mail poprzez przesłanie prośby o potwierdzenie odbierania faktur drogą poczty elektronicznej. Brak odpowiedzi z
deklaracją odbierania faktur tą drogą będzie traktowany jako konieczność wystawiania Abonentowi faktur w formie papierowej, przesyłanych
pocztą tradycyjną. W przypadku zmiany opcji na faktury standardowe wysyłane pocztą tradycyjną Operator doliczy Abonentowi opłatę w
wysokości 5 zł miesięcznie.
Abonent ma prawo żądać od Operatora przygotowania duplikatów faktur za dowolny okres, w którym na rzecz Abonenta była świadczona
usługa. Za przygotowanie i przesłanie do Abonenta duplikatów faktur Operator pobierze jednorazową opłatę w wysokości 15 zł w przypadku
wysyłki pocztą zwykłą lub 10 zł w przypadku wysyłki pocztą elektroniczną.
Operator wystawi automatycznie duplikat faktury w razie nie otrzymania płatności za fakturę przez okres 14 dni od momentu upłynięcia terminu
płatności i wyśle ją pocztą zwykłą do Abonenta.
Po zakończeniu okresu umowy opłaty pobierane od Abonenta nie ulegną zmianie. Operator nie będzie obciążał Abonenta opłatami zgodnymi z
cennikiem standardowym lecz zachowa promocyjne warunki cenowe na kolejne miesiące.

VI. ZOBOWIĄZANIA ABONENTA
1.

Abonent zobowiązuje się:
1.1. nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci Telestrada, rozumianego jako ruch telekomunikacyjny inicjowany w sieci
telekomunikacyjnej, bądź do niej wprowadzany z wykorzystaniem urządzeń i programów mogących generować połączenia, o założonym
przez podmiot generujący czasie trwania połączeń (od jednego lub wielu numerów abonenckich do jednego lub grupy numerów), mający
na celu jedynie jego zarejestrowanie na punkcie styku sieci stron bądź w platformie bilingowej w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści
finansowych bądź wyrządzenia szkody (zgodnie ze Stanowiskiem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie nadużyć
telekomunikacyjnych w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu telekomunikacyjnego).
1.2. nie generować ruchu komercyjnego rozumianego jako wygenerowany poprzez urządzenie służące do terminacji ruchu od wielu
użytkowników w sieci Operatora.
1.3. W przypadku naruszenia postanowień w punkcie VI.1.1 i VI.1.2 Telestrada S.A. ma prawo do natychmiastowego zablokowania możliwości
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inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług w ramach wszystkich umów o świadczenie usług
telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów o świadczenie usług
telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem.
1.4. W przypadku stwierdzenia generowania przez Abonenta ruchu określonego w punkcie VI.1.1 i VI.1.2 Telestrada S.A. ma prawo do
naliczenia opłaty za każdą minutę takiego ruchu w wysokości 1 zł.

VII. ROZWIĄZANIE UMOWY
1.

2.

3.

4.

5.

Świadczenie Abonentowi Usług przez Operatora, trwa przez Minimalny Okres Świadczenia Usług, odpowiadający okresowi na jaki została
zawarta Umowa, który rozpoczyna się w dniu aktywacji Usługi i w ciągu którego żadna ze Stron nie może rozwiązać Umowy bez ponoszenia
sankcji określonych w Regulaminie Oferty lub Umowie, z wyłączeniem przypadków wskazanych w Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych.
Po upływie Minimalnego Okresu Świadczenia Usługi Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony na tych samych
warunkach (Automatyczne Przedłużenie), chyba że Abonent lub Operator złoży drugiej Stronie nie później niż na 30 dni przed upływem
powyższego Minimalnego Okresu Świadczenia Usługi pisemne oświadczenie o braku woli kontynuowania Umowy, wówczas Umowa rozwiązuje
się z dniem upływu Minimalnego Okresu Świadczenia Usługi
W Przypadku rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez Telestrada S.A. z jednej lub więcej kart SIM Abonent jest
zobowiązany do zapłaty kwoty zgodnie z postanowieniami pkt. VII.4. Kwota abonamentu zawartego w ramach Oferty „LAJTBiznes – Telefon
komórkowy” jest uzależniona od liczby aktywnych kart SIM.
W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy zawartej na czas określony przed upływem Minimalnego Okresu Świadczenia Usługi przez
Abonenta lub Operatora z winy Abonenta, Abonent jest zobowiązany do zapłaty Operatorowi kwoty stanowiącej równowartość miesięcznych
opłat abonamentowych pobieranych przez Operatora zgodnie z Umową, pozostałych do końca Minimalnego Okresu Świadczenia Usługi. W
przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub Operatora z winy Abonenta, zawartej w związku z ulgą przyznaną
Abonentowi przez Operatora, przed upływem Minimalnego Okresu Świadczenia Usługi, roszczenie odszkodowawcze Operatora nie może
przekroczyć określonej w Umowie ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o jej proporcjonalną wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do
dnia jej rozwiązania.
Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez Abonenta z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie wpłynęło do Telestrady.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Podmiot zostaje objęty Ofertą Promocyjną po zaakceptowaniu jej warunków, warunków Umowy oraz pozostałych dokumentów wskazanych na
umowie, niezbędnych do jej realizacji.
W sprawach nieuregulowanych w Ofercie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez
Telestrada S.A.
Abonent oświadcza, że zapoznał się z Ofertą Promocyjną i ją akceptuje.
Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Oferty Promocyjnej, a zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usługi dostępu do Internetu
lub w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych lub Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.
1800, z późn. zm.), użyte zostały zgodnie ze znaczeniami nadanymi im przez ww. dokumenty.
Aktualne wzory dokumentów określonych w punkcie VIII.1 dostępne są w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej www.lajtmobile.pl.
Opłaty wyszczególnione w Ofercie Promocyjnej o ile nie wskazano inaczej, są cenami netto (bez podatku VAT).

podpis Konsultanta

podpis Abonenta

