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REGULAMIN PROMOCJI „5 ZŁOTYCH NA START”
1. OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI
1.1. Promocja „5 złotych na Start”, zwana dalej „Promocją” jest organizowana przez Telestrada S.A. z siedzibą w
Warszawie 02-284, przy Alei Krakowskiej 22A, świadczącą usługi mobilne lajt mobile, o kapitale zakładowym
1.367.207,50 PLN 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 osób, które złożą Zamówienie na nową usługę komórkową przedpłaconą lajt mobile, poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie www.lajtmobile.pl, zwanych dalej „Użytkownikami”.
1.3. Promocja polega na uzyskaniu przez Użytkownika, który złoży Zamówienie na nową usługę przedpłaconą lajt
mobile, doładowania konta, zwanego dalej „Bonusem”, w wysokości wskazanej w punkcie 2.2.
1.4. Zamówienie dotyczy nowych numerów należących do Telestrada S.A. oraz numerów przenoszonych od innego
Operatora.
1.5. Bonus zostanie przyznany po rejestracji numeru i aktywacji zamówionego numeru w sieci lajt mobile.
1.6. Promocja obowiązuje od 18.03.2022 r. do odwołania przez Operatora.
2. WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI
2.1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wyrażenie zgody na realizację Promocji oraz na marketing wewnętrzny,
poprzez zaznaczenie zgody pod właściwym formularzem Zamówienia na stronie www.lajtmobile.pl. Użytkownik
ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w zakresie udzielonej
zgody, na podstawie Kodeksu Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z RODO, przez Telestrada S.A., dostępnego na stronie www.lajtmobile.pl.
2.2. Bonus w wysokości 5,00 zł brutto zasili numer telefonu będący przedmiotem Zamówienia.
2.3. W przypadku gdy Zamówienie zostanie złożone na kilka numerów, Bonus zostanie naliczony na pierwszy numer
wskazany w podsumowaniu Zamówienia, przesłanym w wiadomości e-mail po jego złożeniu.
2.4. Środki w ramach Bonusu mogą zostać wykorzystanie przez Użytkownika zgodnie z Cennikiem Usług Przedpłaconych Komórkowych lajt mobile, w ramach oferty, z której korzysta Użytkownik.
2.5. Środki w ramach Bonusu nie podlegają wymianie na gotówkę.
2.6. Środki z Bonusu uzyskanego w ramach Promocji zasilą konto Użytkownika w postaci doładowania, w ciągu 48
godzin roboczych od aktywacji numeru w sieci lajt mobile.
2.7. Promocyjne doładowanie w ramach Bonusu przedłuża ważność konta o 180 dni dla usług wychodzących i 365
dni dla usług przychodzących.
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają Cennik Usług Przedpłaconych Komórkowych lajt mobile i Regulamin Świadczenia Usług Przedpłaconych, Komórkowych lajt mobile.
3.2. Dokumenty wskazane w punkcie 3.1 dostępne są na stronie www.lajtmobile.pl i w siedzibie Operatora.
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