WARUNKI REGULAMINU PROMOCJI „ODBIERZ RABAT NA 3 MIESIĄCE”
1. OGÓLNE POSTANOWIENIA PROMOCJI
1.1. Promocja „Odbierz Rabat na 3 miesiące”, zwana dalej „Promocją”, jest organizowana przez Telestrada S.A. z siedzibą w
Warszawie 02-284, przy Alei Krakowskiej 22A, o kapitale akcyjnym 1 367 207,50 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. Z Promocji może skorzystać Nowy Klient, który zawrze Umowę z Operatorem z przeniesieniem numeru lub aktywacją
nowego numeru w ramach Oferty “Komórka bez limitu” w planie taryfowym NO LIMIT M, zgodnie z Cennikiem i Regulaminem
Oferty Specjalnej “Komórka bez limitu”.
1.3. Za Nowego Klienta uznaje się potencjalnego klienta indywidualnego, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie widniał w
systemie bilingowym Operatora i który zawrze Umowę z Operatorem.
1.4. Nowy Klient może zamówić maksymalnie jedną kartę SIM objętą niniejszą Promocją.
1.5. W ramach Promocji Nowy Klient może otrzymać Rabat o wartości 30,00 zł brutto na abonament zgodnie z punktem 1.2.
zwany dalej “Rabatem”.
1.6. Promocja obowiązuje od dnia 08.11.2022 roku do odwołania przez Operatora.
2. WARUNKI PRZYZNAWANIA RABATU NA 3 MIESIĄCE
2.1. Rabat w wysokości 30,00 złotych brutto zostanie przyznany Nowemu Klientowi i aktywowany na jego Koncie Abonenckim
od pierwszego Okresu Rozliczeniowego.
2.2. Rabat zostanie podzielony na 3 Jednostki Rozliczeniowe, które obniżą wysokość abonamentu na 3 pierwsze Okresy
Rozliczeniowe.
2.3. Wartość jednej Jednostki Rozliczeniowej wskazanej w punkcie 2.2. to 10,00 złotych brutto, co stanowi maksymalny rabat
na abonament w danym Okresie Rozliczeniowym i będzie uwzględniony na fakturze Nowego Klienta.
2.4. Wartość Rabatu można wykorzystać tylko na abonament NO LIMIT M bez możliwości zwrotu nadpłaty środków
wynikających z Promocji.
2.5. Wartość Rabatu nie podlega wymianie na gotówkę ani zwrotowi w postaci przelewu bankowego.
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.1. Uzyskany w ramach Promocji Rabat nie obejmuje usług wykonywanych poza abonamentem NO LIMIT M, płatnych zgodnie
z obowiązującym Cennikiem.
3.2. Operator nie dopuszcza możliwości zawierania Umów w ramach Promocji „Odbierz Rabat na 3 miesiące” za pośrednictwem
osób trzecich i przedstawicieli terenowych.
3.3. W przypadku umowy bezterminowej i terminowej, po zakończonym terminie Promocji wskazanym w punkcie 2.2. wartość
abonamentu dla Nowego Klienta będzie naliczana zgodnie z Cennikiem oferty “Komórka bez limitu” NO LIMIT M.
3.4. W przypadku rezygnacji Nowego Klienta z Promocji przed upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa
telekomunikacyjna lub rozwiązania Umowy przez Operatora z Nowym Klientem, w tym z powodu nieuregulowania lub
nieterminowego regulowania należności związanych z opłatą za świadczone usługi telekomunikacyjne, Operator będzie
uprawniony do żądania zapłaty kar umownych przez Nowego Klienta, w kwocie odpowiadającej wartości przyznanego Rabatu,
pomniejszonej o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania, zgodnie z art. 57 ust 6
Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
3.5. Promocja „Odbierz Rabat na 3 miesiące” nie łączy się z innymi promocjami.
3.6. Wszystkie kwoty wskazane w Regulaminie są opłatami brutto (zawierają podatek VAT).
3.7. Operator przetwarza dane osobowe Nowego Klienta w ramach Promocji zgodnie z Kodeksem Przetwarzania Danych
Osobowych, zgodnie z RODO, przez Telestrada S.A., dostępnym na stronie www.lajtmobile.pl.
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