REGULAMIN PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY
Realizowanego przez lajt mobile
1.OGÓLNE WARUNKI REGULAMINU

1.1. Niniejszy Program Karty Dużej Rodziny zwany dalej „Programem”, realizowany jest przy współpracy z Mini strem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, 00-513 Warszawa w ramach usług

oferowanych przez Telestrada S.A., będącą właścicielem marki lajt mobile, z siedzibą w Warszawie 02-284,
przy Alei Krakowskiej 22A, 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 PLN, zwaną
dalej „Operatorem”.

1.2. Program kierowany jest do osoby indywidualnej, zwanej dalej „Klientem”, który posiada ważną Kartę Dużej Ro dziny.

1.3. Program skierowany jest do Klienta, który podpisze Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem, na zasadach niniejszego regulaminu.

1.4. Regulamin Programu obowiązuje od dnia 01.06.2021 r. do odwołania przez Operatora.
2.WARUNKI PROGRAMU KARTY DUŻEJ RODZINY
2.1. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
a. w wieku do ukończenia 18 roku życia,

b. w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
c. bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym.

2.2. Warunkiem skorzystania z Programu jest posiadanie aktywnej Karty Dużej Rodziny.

2.3. Warunkiem realizacji postanowień Programu jest zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych
(zwaną dalej „Umową”) z Operatorem w wyniku zamówienia złożonego:

a. przez stronę internetową www.lajtmobile.pl;

b. telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 727 700 700.

2.4. W ramach Programu Klient otrzymuje jednorazową zniżkę w wysokości 50% na opłatę aktywacyjną, zwaną dalej „Rabatem”, określoną w Cenniku i Regulaminie Ofert Specjalnych wskazanych w Punkcie 2.5.

2.5. Rabat obowiązuje w przypadku zawarcia Umowy w ramach Oferty Specjalnej: „Komórka bez limitu”, „Gigabajty
na lajcie”, „lajtDUET”.

2.6. W przypadku Oferty „lajtDUET”, rabat w wysokości 50% na aktywację przyznawany jest tylko na Główną Kartę
SIM.

2.7. W celu skorzystania z Rabatu należy podać kod rabatowy:
a. podczas składania zamówienia na stronie internetowej www.lajtmobile.pl i aktywować go w formularzu;
b. podczas zamówienia telefonicznego z udziałem Biurem Obsługi Klienta.

2.8. W celu otrzymania kodu rabatowego należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta, które po weryfikacji Karty Dużej Rodziny przydzieli Klientowi kod rabatowy.

2.9. Weryfikacja Karty Dużej Rodziny odbywa się na podstawie danych w postaci imienia nazwiska, nr karty, nr PESEL i terminu ważności karty lub skanu Karty.

2.10. Rabat przyznawany jest automatycznie w momencie zawarcia Umowy.
2.11. Rabat nie łączy się z innymi promocjami i rabatami Operatora.
3.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają Regulamin Oferty Specjalnej,
w ramach którego zawarta została Umowa oraz Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Telestrada S.A.

3.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.lajtmobile.pl i w siedzibie Operatora.

Telestrada S.A., właściciel marki lajt mobile, z siedzibą w Warszawie 02-284, przy Alei Krakowskiej 22A, 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 PLN

