REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ

„DRUGI STARTER GRATIS”

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

POSTANOWIENIA OGÓLNE OFERTY PROMOCYJNEJ
1. Organizatorem Oferty Promocyjnej „Drugi starter gratis”, zwanej dalej „Promocją”, 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. 1.558.870,00PLN,zwana dalej „Organizatorem”.
2. Skorzystanie z niniejszej Promocji 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 oraz firm.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ
4. W ramach Promocji Użytkownik, który dokonał zamówienia na 1 Starter Podstawowy lajt mobile (zwany dalej
„Starterem Podstawom”) na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, otrzymuje 1 Dodatkowy Starter
lajt mobile (zwany dalej „Starterem Dodatkowym”) o tej samej wartości.
5. W ramach opłaty za Starter Podstawowy w wysokości 9 zł brutto, Użytkownik otrzymuje 1 starter wybrany przez
niego z puli numerów dostępnych na stronie https://www.whitemobile.pl/lajtshop/platnosc.php#starter oraz
dodatkowo 1 Dodatkowy Starter wybrany przez Operatora.
6. Operator dokonuje wyboru drugiego startera kolejno z puli dostępnej w jego zasobach. Użytkownik nie może sam
dokonać takiego wyboru.
7. Jeden Użytkownik w ciągu 30 dni w ramach Promocji może otrzymać maksymalnie 3 Dodatkowe Startery do 3
Starterów Podstawowych na jeden adres wysyłki.
8. W przypadku większej niż wskazana w punkcie 7 liczby zamówionych Starterów Użytkownik może otrzymać
Startery Dodatkowe tylko do 3 Starterów Podstawowych.
9. Warunkiem skorzystania z niniejszej Promocji 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 Użytkownika przez Organizatora;wskazanie prawidłowego adresu wysyłki
Zamówionych Starterów.
d) wskazanie prawidłowego adresu wysyłki Zamówionych Starterów.
10. Operator dokona wysyłki na adres podany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia.
11. Operator nie odpowiada za niedostarczoną przesyłkę ze względu na błędnie
12. Operator dokona wysyłki na adres podany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia.
13. Zamówienie składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając ze strony internetowej
https://www.whitemobile.pl/lajtshop/platnosc.php#starter
14. Dowód sprzedaży stanowi faktura VAT lub paragon dołączany do przesyłki. Operator załącza do zamówienia
dowód sprzedaży wskazany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYSYŁKI STARTERÓW
15. Starter/Startery zamówienie przez Użytkownika na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie wysłany/e
zostanie/a przez Operatora w ciągu do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty za transakcję.
16. Wysyłka Startera/Starterów odbywa się za pomocą Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego listem
poleconym na koszt Operatora, na adres podany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia.
17. Bezpłatna wysyłka wskazana w punkcie obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
18. W przypadku zamówienia z wysyłką poza granice Polski koszt wysyłki ponosi Użytkownik.
19. Kupujący jest informowany o każdej zmianie statusu swojego zamówienia drogą elektroniczną na adres mailowy
podany w Formularzu Zamówienia.
20. W momencie wysłania Startera/Starterów przez Operatora Użytkownik otrzymuje wiadomość o zmianie statusu
swojego Zamówienia na „wysłane”.
21. W przypadku, gdy środki za zakup Startera/Starterów nie zostaną zaksięgowane w ciągu 7 dni roboczych od
momentu złożenia Zamówienia, zmienia ono status na „anulowane”.

22. W przypadku braku odbioru przesyłki (po dwukrotnym jej awizowaniu) i dalszej chęci Użytkownika dostarczenia
Startera przez Operatora, koszty ponownej wysyłki ponosi Użytkownik.
23. Kupujący może zgłaszać pytania, uwagi i reklamacje dotyczące realizacji Zamówienia kierując je bezpośrednio do
Działu Obsługi Klienta, na dane wskazane w poniższym Regulaminie i na stronie www.lajtmobile.pl.
REJESTRACJA NUMERU NA KARTĘ
24. Od 25 lipca 2016 r. zgodnie z nową ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z
2016 r. poz. 904), zwanych dalej „Ustawą”, zostaną wprowadzone nowe zasady rejestracji numeru.
25. Numer zarejestrować można osobiście w siedzibie Operatora lub za pomocą strony internetowej
https://www.whitemobile.pl/rejestracja_prepaid/#/step-1
26. W przypadku rejestracji w siedzibie Operatora należy wypełnić Wniosek Rejestracyjny w formie papierowej.
Dodatkowo Operator dokona weryfikacji danych Użytkownika na podstawie okazanego dokumentu tożsamości,
zgodnie z Ustawą.
27. W przypadku rejestracji za pomocą strony internetowej Operatora wskazanej w punkcie 14 należy wypełnić
Formularz Rejestracyjny danymi wymaganymi przez Operatora, zgodnie z Ustawą.
28. W celu weryfikacji danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym należy dokonać autoryzacyjnego przelewu
bankowego na dedykowany numer konta Telestrada S.A. (właściciela marki lajt mobile) kwotą od 1 PLN do 500
PLN brutto.
29. Autoryzacyjny Przelew Bankowy musi zostać zrealizowany z imiennego rachunku bankowego Użytkownika, w celu
weryfikacji danych, zgodnie z Ustawą.
30. Dane osobowe konta, z którego wykonywany jest przelew muszą być zgodne z danymi osobowymi podanymi w
formularzu rejestracyjnym.
31. W tytule Przelewu Rejestracyjnego należy podać numer/numery telefonów do zarejestrowania.
32. Dane do Przelewu Rejestracyjnego podane są na stronie Operatora https://lajtmobile.pl/rejestracjanumeru/65.
33. Operator dokona weryfikacji danych Użytkownika, który dokonał rejestracji za pomocą Formularza Rejestracyjnego
i potwierdził zawarte w nim dane Autoryzacyjnym Przelewem Bankowym w ciągu do 48 godz. roboczych od
momentu zaksięgowania przelewu na koncie Operatora.
34. Po poprawnym zakończeniu Procesu Rejestracji numeru do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość
potwierdzająca na zarejestrowany numer/numery telefony/ów.
35. W przypadku negatywnej weryfikacji danych Użytkownika podczas Procesu Rejestracji do Użytkownika zostanie
wysłana wiadomość na wskazany w Formularzu Rejestracyjnym adres poczty elektronicznej i niepomyślnej
Rejestracji. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z Operatorem na wskazane dane
kontaktowe w niniejszym Regulaminie i na stronie internetowej www.lajtmobile.pl.
36. W przypadku braku lub podania niewłaściwego adresu poczty elektronicznej Operator nie ma możliwości
poinformowania Użytkownika o niepomyślnej Rejestracji.
37. W przypadku rejestracji numeru nienależącego do lajt mobile, środki z Przelewu Autoryzacyjnego zostaną
zwrócone w ciągu 30 dni kalendarzowych na konto Użytkownika, z którego dokonano Przelewu Autoryzacyjnego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
38. Operator 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
Użytkownika.
39. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajduje zastosowanie Regulamin Świadczenia Usług
Przedpłaconych lajt mobile dostępny na stronie www.lajtmobile.pl.
40. 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.
41. Regulamin niniejszej Oferty Promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej www.lajtmobile.pl.

