WARUNKI REGULAMINU PROMOCJI „POLEĆ NAS ZNAJOMYM”

Zespół Obsługi Klienta

IM WIĘCEJ OSÓB POLECASZ TYM MNIEJ PŁACISZ!

Infolinia: 727 700 700
email: info@lajtmobile.pl

I. Ogólne postanowienia Promocji
1. Promocja „Poleć nas znajomym””, zwana dalej „Promocją”, jest organizowana przez Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Murmańskiej 25, o kapitale akcyjnym 1.558.870,00 zł w pełni opłaconym, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000279791; NIP: 544-10-14-413; REGON: 006229011 zwaną dalej „Operatorem”.
2. Za Osobę Polecającą uznaje się Abonenta indywidualnego korzystającego z usług telekomunikacyjnych Operatora, który w ramach Promocji
wskaże imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zainteresowanej usługami telekomunikacyjnymi świadczonymi przez Operatora.
3. Za Osobę Polecaną uznaję się potencjalnego klienta indywidualnego zainteresowanego zawarciem umowy telekomunikacyjnej, wskazanego
przez Osobę Polecającą, korzystającą z usług telekomunikacyjnych Operatora.
4. Za aktywną umowę uznaję się umowę telekomunikacyjną zarejestrowaną w systemie billingowym Operatora, bez istniejących zaległości w
opłatach telekomunikacyjnych na rzecz Operatora.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 31.03.2016 r do odwołania przez Operatora.
II. Warunki skorzystania z Promocji
6.

Warunkiem realizacji postanowień Promocji jest:
a) kontakt z Biurem Obsługi Klienta - telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej w celu podania imienia i nazwiska oraz numeru
telefonu kontaktowego do Osoby Polecanej ( numer kontaktowy/adres email znajduje się na umowie Abonenta).
b) dostarczenie do Operatora podpisanych wzorów dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy telekomunikacyjnej na wybraną usługę.
c) Aktywna umowa Osoby Poleconej

III. Warunki przyznawania zniżki dla Osoby Polecanej i Polecającej
7.
8.
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Zniżki w abonamencie zostaną przyznane „Osobie Polecanej” oraz „Osobie Polecającej” z chwilą uruchomienia usługi telekomunikacyjnej
„Osobie Polecanej”.
Za datę rozpoczęcia Promocji uznaje się dzień uruchomienia przez Operatora usługi telekomunikacyjnej Osobie Polecanej.
W ramach Promocji „Osoba Polecana” oraz „Osoba Polecająca” otrzymują zniżkę w abonamencie określoną w zamówieniu do promocji „Poleć
nas znajomym”., na warunkach wskazanych w pkt 10.
W przypadku posiadania aktywnej umowy telekomunikacyjnej przez Osobę Polecającą i uruchomienia nowej usługi Osobie Poleconej zniżki dla
Osoby Polecającej oraz Polecanej są przyznawane w zależności od okresu obowiązywania umowy oraz abonamentu jaki wybierze Osoba
Polecana:
a) dla umowy bezterminowej – zniżka w wysokości jednego abonamentu wybranego przez Osobę Polecaną
b) dla umowy na 12 miesięcy – zniżka w wysokości dwóch abonamentów wybranych przez Osobę Polecaną
c) dla umowy na 24 miesiące – zniżka w wysokości trzech abonamentów wybranych przez Osobę Polecaną
W przypadku posiadania przez Osobę Polecającą umowy na więcej niż jedną usługę telekomunikacją i uruchomienia umowy Osobie Poleconej,
Osoba Polecająca otrzyma rabat z tytułu polecenia na wybraną przez siebie usługę.
W przypadku polecenia przez Osobę Polecającą dwóch i więcej Osób Poleconych, Osobie Polecającej zostanie przyznany rabat, z
zachowaniem postanowień pkt 10 oraz liczby Osób Poleconych, którym zostaną uruchomione nowe umowy.
W przypadku polecenia przez Osobę Polecającą Osoby Poleconej zainteresowanej więcej niż jedną usługą telekomunikacyjną, w przypadku
uruchomienia umów na te usługi:
a) Osobie Polecającej zostanie przyznany rabat, z zachowaniem postanowień pkt 10 oraz liczby usług, na które zostaną uruchomione nowe
umowy.
b) Osobie Polecanej zostanie przyznany rabat, z zachowaniem postanowień pkt 10, na każdą z usług, na które zostaną uruchomione nowe
umowy.
Operator nie dopuszcza możliwości zawierania umów w Programie poleceń za pośrednictwem Przedstawicieli terenowych.
W przypadku rezygnacji Osoby Poleconej z Promocji przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa telekomunikacyjna lub rozwiązania
umowy przez Operatora z Osobą Poleconą, w tym z powodu nieuregulowania lub nieterminowego regulowania należności związanych z opłatą
za świadczone usługi telekomunikacyjne, Operator będzie uprawniony do żądania zapłaty kar umownych przez Abonenta, w kwocie
odpowiadającej wartości ulg przyznanych Abonentowi, pomniejszonej o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia
jej rozwiązania, zgodnie z art. 57 ust 6 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
Promocja „Poleć nas znajomym” nie łączy się z innymi promocjami, w ramach których Operator przydziela Abonentowi zniżkę w postaci
bezpłatnego abonamentu, w tym szczególnie z tytułu zawarcia umowy terminowej na ofertę abonamentową z przeniesieniem numeru od
innego Operatora.

ZAMÓWIENIE DO PROMOCJI „POLEĆ NAS ZNAJOMYM”

Imię i nazwisko

nr Abonenta dla Osoby Polecającej
/nr kontaktowy dla Osoby Polecanej

Kwota zniżki
(zgodnie z abonamentem wybranym
przez Osobę Poleconą)

Usługa, na którą ma być
przydzielony rabat

Osoba Polecająca
(Obecny Abonent):
Osoba Polecana
(Nowy Klient):
Osoba Polecana
(Nowy Klient):
Osoba Polecana
(Nowy Klient):
Osoba Polecana
(Nowy Klient):

data i podpis Konsultanta

