REGULAMIN PROMOCJI

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

„Strzał w dziesiątkę - #na kartę”
OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI
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Promocja „Strzał w dziesiątkę - #na kartę” zwana dalej Promocją organizowana jest przez Telestrada S.A., z siedzibą
w Warszawie 04-203, ul. Murmańska 25, świadczącą 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. 1.558 870,00 PLN, zwana dalej Organizatorem.
Niniejsza Promocja „Strzał w dziesiątkę - #na kartę” skierowana jest do osób będących użytkownikami oferty lajt
mobile na kartę.
W ramach Promocji Użytkownik ma możliwość zakupić i aktywować pakiet 10 GB w promocyjnej cenie 10,00 zł.
Standardowa opłata za pakiet wynosi 24,90 zł.
Skorzystanie z niniejszej Promocji możliwe jest w terminie od 8.07.2016 r. do odwołania przez Organizatora na
zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI „Strzał w dziesiątkę - #na kartę”
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W ramach Promocji Użytkownik może aktywować na warunkach szczegółowo opisanych poniżej pakiet:

Tab. 1: Pakiet 10 GB w Promocji „Strzał w dziesiątkę - #na kartę”

Nazwa pakietu

Internet 10 GB
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Opłata
aktywacyjna
24,90 zł

10,00 zł

Pakiet danych
w pakiecie

Rozliczanie
pakietu

Ważność pakietu
od daty aktywacji

Aktywacja/
pakietu

Dezaktywacja
Pakietu

Wersja pakietu

10 GB

Co 1kB

30 dni

*121*11*04#

*121*00*04#

jednorazowy

Użytkownik Promocji nie ma możliwości zakupu więcej niż jednego pakietu 10 GB w jednym czasie. Zakup kolejnego
Pakietu będzie możliwy po zakończeniu ważności poprzedniego.
Pakiet nie odnowi się automatycznie po 30 dniach. W celu dalszego korzystania z internetu należy ponownie wpisać
kod aktywujący.
W momencie wykorzystania transferu danych, Użytkownik otrzymuje SMS informujący. Po wykorzystaniu transferu
dostępnego w pakiecie standardowa opłata za transfer danych bez wykupionego pakietu wynosi 1gr/50kB.
Opłata aktywacyjna jest pobierana automatycznie w momencie aktywacji pakietu. W przypadku braku środków na
koncie Użytkownika pakiet nie zostanie aktywowany. Aby skorzystać z Promocji należy zasilić konto kwotą
równoważną z opłatą aktywacyjną za pakiet.
Promocja nie obowiązuje w roamingu międzynarodowym.
Korzystanie z Promocji nie wyklucza możliwości korzystania z innych pakietów dostępnych w ofercie lajt mobile na
kartę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Promocji w każdym czasie bez podawania
przyczyny, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte
przez Uczestnika. Informacja o zmianie lub odwołaniu zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.lajtmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów
i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.
Regulamin niniejszej Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.lajtmobile.pl.

