REGULAMIN PROMOCJI WAKACJE NA LAJCIE

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

I. OGÓLNE POSTANOWIENIA PROMOCJI
1.

2.
3.
4.

Oferta Promocyjna „Wakacje na lajcie”, 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”.
Niniejsza Promocja skierowana jest dla nowych klientów indywidualnych lajt mobile.
W ramach Promocji jeden Użytkownik może skorzystać z Promocji maksymalnie dla 3 numerów komórkowych.
Regulamin Promocji obowiązuje od dnia 01.06.2016 r. do 31.08.2016.

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ „Wakacje na lajcie”
1. Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej jest:
a. zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych „Komórka bez limmitu” w okresie od 01.06.2016
….......do 31.08.2016,
b. wybranie planu taryfowego „Lajtowy no limit ROZMOWY, SMS/MMS+10GB” w kwocie 36,99 zł/mc.
2. Promocja obejmuje przyznanie dodatkowego transferu danych 10 GB do standardowego transferu 10 GB
…....obowiązującego dla planu taryfowego „Lajtowy no limit ROZMOWY, SMS/MMS+10GB” za 36,99 zł/mc. W jednym
…. .okresie rozliczeniowym Użytkownik ma do wykorzystania łącznie 20 GB.
3. Dodatkowy transfer danych wskazanych w pkt. 2, obowiązuje przez cały okres trwania umowy terminowej lub
…...bezterminowej.
4. W Przypadku wykorzystania transferu danych dostępnego w ramach abonamentu, prędkość internetu zwalnia
…...do .32 kbit/s, bez pobierania dodatkowych opłat przez Operatora.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Podmiot zostaje objęty Promocją po zaakceptowaniu jej warunków, warunków Umowy oraz pozostałych
dokumentów niezbędnych do jej realizacji.

2.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji stosuje się odpowiednio postanowienia
Regulaminu Usługi „Komórka bez limitu” z dnia 31.03.2016.

3.

Abonent oświadcza, że zapoznał się z Promocją i ją akceptuje.

4.

Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Promocji, a zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych lub Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z
późn. zm.), użyte zostały zgodnie ze znaczeniami nadanymi im przez ww. dokumenty.

5.

Aktualne wzory dokumentów określonych w punkcie 1 i 2 dostępne są u Operatora oraz na stronie internetowej
www.lajtmobile.pl.

6.

Opłaty wskazane w Promocji zostały podane brutto (z podatkiem VAT).
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….................podpis Konsultanta
podpis Abonenta

