REGULAMIN PROMOCJI NA DOŁADOWANIA "ODPALAMY WAKACJE"
1. OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI
1.1. Promocja „Odpalamy wakacje” na doładowania, zwana dalej „Promocją”, organizowana jest przez
Telestrada S.A., z siedzibą w Warszawie 02-284, przy Alei Krakowskiej 22A, świadczącej usługi
mobilne lajt mobile, 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 „Operatorem”.
1.2. Dostawcą aplikacji na stronie www.lajtmobile.pl jest Serwis Płatności Telestrada Payments, z
siedzibą w Warszawie 02-284, przy Alei Krakowskiej 22A, świadczącej usługi mobilne lajt mobile,

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 na zasadach
określonych w Regulaminie Serwisu Płatności Telestrada Payments dostępnym na stronie
www.lajtmobile.pl oraz w siedzibie Operatora.

1.3. Niniejsza Promocja skierowana jest do osób będących Użytkownikami Oferty lajt mobile na kartę,
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1.4. Promocja polega na otrzymaniu dodatkowego doładowania w wysokości 10% od wartości
doładowania, zwanego dalej „Bonusem”, dokonanego przez Użytkownika, na warunkach określonych
niniejszym Regulaminem.

1.5. Promocja obowiązuje w dniach od 25.06.2021 r. do 27.06.2021 r., na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie.
2. WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI
2.1. Niniejsza Promocja dotyczy doładowań dokonanych przez stronę www.lajtmobile.pl w terminie
wskazanym w pkt 1.5.

2.2. Doładowania dokonane przez system zdrapek i kodów sieci Plus nie wchodzą w zakres niniejszej
Promocji.
2.3. W celu skorzystania z Promocji należy wejść na stronę www.lajtmobile.pl i dokonać doładowania na
kwotę minimum 10,00 zł brutto. Maksymalna kwota doładowania to 100,00 zł brutto.

2.4. Bonus w ramach Promocji zostanie naliczony w wysokości 10% od doładowania dokonanego przez
Użytkownika w terminie wskazanym w punkcie 1.5., zgodnie z Tabelą 1. W przypadku dokonania
doładowania na kwotę inną niż określona w Tabeli 1, zasada naliczania Bonusu jest taka sama i

wynosi zawsze 10% wartości takiego doładowania. Warunek stanowi kwota minimalna i maksymalna,
która została określona w punkcie 2.3. niniejszego Regulaminu.

Tabela 1: Przykładowe kwoty doładowania i przysługujący im Bonus w ramach Promocji:
Kwota doładowania

Bonus 10%

10,00 zł

1,00 zł

20,00 zł

2,00 zł

30,00 zł

3,00 zł

40,00 zł

4,00 zł

50,00 zł

5,00 zł
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2.5. Środki w ramach Bonusu mogą zostać wykorzystane przez Użytkownika zgodnie z Cennikiem Usług
Komórkowych Przedpłaconych lajt mobile, dostępnym na stronie www.lajtmobile.pl oraz w siedzibie
Operatora, w ramach oferty, z której korzysta Użytkownik.

2.6. Środki w ramach Bonusu nie mogą zostać wykorzystane na Usługi Premium określone w Cenniku
Usług Komórkowych Przedpłaconych lajt mobile.
2.7. Bonus uzyskany w ramach Promocji wpłynie na konto Użytkownika w ciągu do 3 dni roboczych, a o
wpłynięciu Bonusu Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością SMS.

2.8. Termin ważności środków w ramach Bonusu jest zależny od kwoty doładowania podstawowego,
który stanowi podstawę jego naliczania. Każde doładowanie w ramach Promocji na kwotę min. 10 zł

brutto przedłuża okres ważności dla usług wychodzących i przychodzących na koncie Użytkownika,
na okres 365 dni.
2.9. Jeśli nie wskazano inaczej, stawki wskazane w niniejszym Regulaminie są wyrażone w kwocie brutto
(zawierają podatek VAT).

2.10. Użytkownik zapoznał się i akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z
Rozporządzeniem RODO z dnia 27 kwietnia 2016, na zasadach „Kodeksu Przetwarzania Danych
Osobowych przez Telestrada S.A”, dostępnego na stronie www.lajtmobile.pl.

2.11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązuje Cennik Usług Dodatkowych,
dostępny na stronie www.lajtmobile.pl.
2.12. Niniejszy Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.lajtmobile.pl oraz w siedzibie
Operatora.
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