WNIOSEK O AKTYWACJĘ OFERTY SPECJALNEJ
„MIGRACJA NA PREPAID”

e-mail: info@lajtmobile.pl
Infolinia: 727 700 700
fax: 22 244 12 00

Aby skorzystać z Oferty Specjalnej „Migracja na prepaid” należy wypełnić niniejszy Wniosek i dostarczyć do Telestrada S.A.
świadczącej usługi lajt mobile pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
WNIOSEK KLIENTA
Wnoszę o aktywację Oferty Specjalnej „Migracja na prepaid” na wskazanym poniżej numerze telefonu:
Numer telefonu, na którym ma być aktywowana
Oferta Specjalna „Migracja na prepaid”:
Imię i nazwisko/Nazwa Firmy:
Numer Abonenta (ID Abonenta):
Adres zamieszkania Abonenta:
Numer kontaktowy*:
Adres email:
Opłata Aktywacyjna Oferty Specjalnej „Migracja na prepaid”:
* (najlepiej jak podasz inny niż numer komórkowy, na którym chcesz aktywować Ofertę Specjalną „Migracja na prepaid”)
REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ „MIGRACJA NA PREPAID”:
1.

2.
3.

4.
5.

Skorzystanie z Oferty Specjalnej „Migracja na prepaid” jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
a) zaksięgowanie opłaty za aktywację Oferty Specjalnej „Migracja na prepaid”, na koncie Operatora,
b) dostarczenie do Operatora pisemnego wniosku o Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych „Umowy”, zgodnie z
obowiązującym okresem wypowiedzenia,
c) dostarczenie do Operatora niniejszego Wniosku o aktywację Oferty Specjalnej „Migracja na prepaid” w terminie do 30 dni przed
zakończeniem obowiązującej Umowy,
d) brak zadłużenia wobec Operatora na Koncie Abonenckim.
Za wykonanie niniejszego Wniosku Operator pobierze Opłatę Aktywacyjną, która zostanie wyszczególniona na ostatniej fakturze Abonenta
lub na odrębnej fakturze, dostarczonej do Abonenta.
Karta Abonenta, który złożył pisemny Wniosek o rozwiązanie Umowy i nie zachowa postanowień punktu 1 a-d zostanie zablokowana
ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, do momentu spełnienia postanowień punktu 1, nie dłużej niż do 30 dni od daty zablokowania.
W przypadku zmiany trybu świadczenia usługi telekomunikacyjnej (z postpaid na prepaid) niezbędna jest ponowna rejestracja w Serwisie
Lajt-Online pod adresem strony: https://lajt-online.pl. Dane zgromadzone w Serwisie Lajt-Online dla usługi telekomunikacyjnej
abonamentowej dostępne są tylko do daty rozwiązania Umowy.
Wniosek można dostarczyć:
a) pisemnie: na adres Telestrada S.A., Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa
b) e-mailem: na adres info@lajtmobile.pl
c) faxem: pod numer 22 244 12 00.

Oświadczenia i Zgody Abonenta (obowiązkowe z oznaczeniem „*”):

*Wyrażam zgodę na przeniesienie moich danych osobowych podanych w celu realizacji Umowy Abonenckiej, na wskazanym powyżej numerze,
do świadczenia usługi prepaid i oświadczam, że są to dane prawidłowe.
*Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść Cennika Usług Przedpłaconych Komórkowych lajt mobile oraz Regulaminu Świadczenia
Usług Przedpłaconych Komórkowych lajt mobile, dostępnych na stronie www.lajtmobile.pl.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO z dnia 27 kwietnia 2016, na zasadach
„Kodeksu przetwarzania danych osobowych przez Telestrada S.A”, z którym się zapoznałem/am i akceptuję jego treść.
*Oświadczam, że będę użytkownikiem karty prepaid i upoważniam Operatora do pobrania z salda mojej karty ewentualnych należności
powstałych do zakończenia okresu obowiązywania Umowy Abonenckiej.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Telestrada S.A. informacji o aktualnych promocjach na doładowania (m. in. doładowaniach z bonusem
+100% gratis, + 50% gratis, + 25% gratis i innych), o konkursach i akcjach promocyjnych z darmowymi gadżetami i nagrodami oraz innych
ofertach Telestrada S.A. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę wnieść sprzeciw wobec przetwarzania moich danych, dzięki czemu nie
będą dalej przetwarzane w tym celu.
TWOJE DANE NIE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE ŻADNYM PODMIOTOM TRZECIM W CELU MARKETINGU. Zgoda jest ważna do momentu
wniesienia sprzeciwu i jest nam niezbędna, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, do przedstawienia powyższych informacji.
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Podpis Abonenta

