REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO LAJT MOBILE

Zespół Obsługi Klienta
Infolinia: 727 700 700
email: info@lajtmobile.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.
2.

Niniejszy Regulamin Serwisu lajt mobile zwany dalej „Regulaminem” określa zasady użytkowanie serwisu mobilnego
zwanego dalej „Serwisem” dla Użytkowników usług telekomunikacyjnych lajt mobile.
Właścicielem Serwisu jest Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie 04-203, ul. Murmańska 25, świadcząca usługi
mobilne lajt mobile zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem
0000279791, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, kapitał zakł. 1.558 870 PLN.

DEFINICJE:
3. Sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
3.1. Hasło – ciąg znaków ustalony przez Użytkownika, który razem z unikalnym loginem umożliwia połączenie z Serwisem.
Hasło powinno zawierać od 4 do 16 znaków.
3.2. Login – adres email, który po pierwszym wprowadzeniu przez Użytkownika podczas rejestracji konta staję się
unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.
3.3. Operator – Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie 04-203, ul. Murmańska 25, świadcząca usługi mobilne lajt mobile
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000279791, NIP
544-10-14-413, REGON 006229011, kapitał zakł. 1.558 870 PLN.
3.4. Rejestracja konta – wprowadzenie unikalnego Loginu i Hasła Użytkownika, które dają Użytkownikowi możliwość
korzystania z Serwisu na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
3.5. Serwis – serwis internetowy należący do Telestrada S.A. dla Użytkowników korzystających z usług lajt mobile.
3.6. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
korzystająca z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora na podstawie zawartej umowy, która
korzysta lub zamierza korzystać w przyszłości z Serwisu.
ZAŁOŻENIE KONTA:
4.
4.1.
4.2.
4.3.

W celu założenia konta w Serwisie Użytkownik jest zobowiązania do wykonania poniższych czynności:
krok 1: Wprowadzenie numeru telefonu w sieci lajt mobile;
krok 2: Wprowadzenie kodu w postaci SMS na wskazany w punkcie 4.1. numer telefonu w sieci lajt mobile;
krok 3: Wprowadzenie Loginu w postaci adresu email oraz Hasła przypisanego do Loginu oraz akceptacja Regulaminu
Serwisu – zapoznanie się z niniejszym Regulaminem jest wymogiem koniecznym aby Użytkownik mógł pomyślnie
założyć konto.
4.4. Dodatkowo w kroku 3 wskazanym w punkcie 4.3 Użytkownik może wprowadzić swoje dane, takie jak: Imię, Nazwisko,
Ulica, nr domu, mieszkania, Miasto, Kod pocztowy. Pola nie są obligatoryjne do wypełnienia przez Użytkownika w celu
założenia konta.
5. Konto w Serwisie zostaje utworzone niezwłocznie po pomyślnym zakończeniu przez Użytkownika czynności
określonej w punkcie 4.3.
6. Na wskazany przy rejestracji Login do Użytkownika zostaje wysłana wiadomość potwierdzająca pomyślne założenie
konta w Serwisie.
WYMAGANIA TECHNICZNE W CELU KORZYSTANIA Z SERWISU:
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
9.
10.
11.

Prawidłowe
korzystanie
ze
wszystkich
funkcjonalności
Serwisu wymaga następujących uwarunkowań
technicznych:
wymagane przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX,
JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i
cookies, lub Google Chrome w wersji 15.0 lub wyższej z włączoną obsługą apletów JavaScript i cookies;
minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli;
dostęp do internetu.
Operator zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Serwisu lub jego części z przyczyn technicznych,
w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian w Serwisie. Operator dołoży
wszelkich starań aby niedostępność Serwisu była możliwie jak najkrótsza i najmniej uciążliwa dla Użytkowników.
Zakres funkcjonalności Serwisu może ulegać zmianie o czym Operator powiadomi Użytkowników za pomocą swojej
strony internetowej www.lajtmobile.pl w postaci odrębnego Regulaminu Serwisu.
Użytkownik jest zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
postanowieniami niniejszego Regulaminu jak również ogólnie przyjętymi zwyczajami.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2015.

