REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ
„ Drugi starter gratis”

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

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ „Drugi starter gratis”
1.

Organizatorem oferty promocyjnej „Drugi starter gratis” jest 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 544-10-14-413, REGON 006229011, kapitał zakł. 1.558.870,00 PLN,
zwana dalej „Organizatorem”.

2.

Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej możliwe jest w terminie od 17.06.2016 r. do odwołania przez Organizatora
na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

3.

Oferta kierowana jest do Użytkownika indywidualnego i firm.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ „Drugi starter gratis”
1.

W ramach Promocji „Drugi starter gratis” Użytkownik otrzymuje dodatkowy starter do złożonego zamówienia.

2.

W ramach opłaty za starter lajt mobile w wysokości 9 zł brutto, Użytkownik otrzymuje starter wybrany przez niego z
puli numerów dostępnych na stronie https://www.whitemobile.pl/lajtshop/platnosc.php#starter oraz dodatkowo drugi
starter wybrany przez Operatora.

3.

Operator dokonuje wyboru drugiego startera kolejno z puli dostępnej w jego zasobach. Użytkownik nie może sam
dokonać takiego wyboru.

4.

Jeden Użytkownik w ramach promocji może otrzymać maksymalnie 3 bonusowe startery na jeden adres wysyłki.

5.

Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej jest:
a) dokonanie zakupu startera w dedykowanym sklepie na stronie internetowej:
https://www.whitemobile.pl/lajtshop/platnosc.php#starter oraz podanie poprawnych danych do wysyłki,
b) opłacenie transakcji,
c) poprawna weryfikacja płatności przez Organizatora,
d) wysyłka starterów na podany adres przez Użytkownika Promocji podczas dokonywania zakupu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez
podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte
przez uczestnika.

7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie Promocji obowiązuje Regulamin Świadczenia Usług
Przedpłaconych lajt mobile dostępny na stronie www.lajtmobile.pl.

8.

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.

9.

Regulamin niniejszej Oferty Promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej www.lajtmobile.pl.

