REGULAMIN PROMOCJI „ABONAMENT ZA 0 ZŁ”
Zniżka 100% na abonament z tytułu przeniesienia numeru
1. OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI – „ABONAMENT ZA 0 ZŁ”

1.1. Promocja „Abonament za 0 zł”, zwana dalej „Promocją”, jest organizowana przez Telestrada S.A. z siedzibą w
Warszawie 02-284, przy Alei Krakowskiej 22A, 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”.
1.2. Promocja skierowana jest do klienta indywidualnego zwanego dalej „Abonentem”, który w przypadku przeniesienia
numeru zawrze Umowę na czas określony: 24 miesiące.
1.3. Promocja polega na udzieleniu Abonamentowi zniżki 100% w opłacie abonamentowej przez pierwsze 3 Okresy
Rozliczeniowe.
1.4. Regulamin Promocji obowiązuje od 13.09.2019 r do odwołania przez Operatora.
2. WARUNKI PRZYZNANIA PROMOCJI – „ABONAMENT ZA 0 ZŁ”

2.1. Warunkiem realizacji postanowień Promocji jest przeniesienie numeru z innej krajowej sieci komórkowej w wyniku
zamówienia złożonego:
a) telefonicznie przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 727 700 700;
b) mailowo - wysyłając zamówienie na adres info@lajtmobile.pl;
c) przez stronę internetową www.lajtmobile.pl korzystając z dedykowanego do usługi internetu mobilnego
formularza zamówienia;
i zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (zwaną dalej „Umową”) na czas określony 24 miesięcy.
2.2. Warunkiem skorzystania z Oferty jest wyrażenie zgody na weryfikację wiarygodności płatniczej klienta, na podstawie
której Operator może odmówić zawarcia Umowy.
2.3. Promocja obowiązuje w przypadku zawarcia Umowy w ramach Oferty „Komórka bez limitu”.
2.4. Rabat zostanie przyznany od momentu aktywacji numeru u Operatora.
2.5. Rabat zostanie przyznany:
a) na 3 Okresy Rozliczeniowe - dla umowy na okres 24 miesięcy.
2.6. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany okresu, w którym zostanie przyznana zniżka, w przypadku
obowiązywania Promocji okresowych, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ofertą oraz zawartą Umową.
2.7. Wysokość zniżki zmienia wysokość ulgi udzielonej przez Operatora Abonentowi i wpływa na wysokość kar umownych
w przypadku wypowiedzenia przez Abonenta Umowy z jego winy przed upływem okresu, na który została zawarta.
2.8. Oferta nie łączy się z innymi Promocjami Operatora, polegającymi na udzieleniu zniżki na usługi abonamentowe w
szczególności z Promocją „Poleć nas znajomym” i „Strzał w dziesiątkę”.
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają Regulamin oferty „Komórka bez limitu”,
Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Telestrada S.A.
3.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.lajtmobile.pl i w siedzibie Operatora.
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