
REGULAMIN PROMOCJI „2 MIESIĄCE ZA 0 ZŁ – NO LIMIT S”
Promocja obowiązuje w dniach 14.11.2019-17.11.2019

 1.  OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI – „2 MIESIĄCE ZA 0 ZŁ-NO LIMIT S”.
 1.1. Promocja „2 miesiące za 0 zł – No limit S”, 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 zawarł Umowę na czas nieokreślony
lub określony, zgodnie z Ofertą „Komórka bez limitu – Plan Taryfowy No limit S - rozmowy do wszystkich” oraz ukończył
minimum 60 lat. Potwierdzenie wieku Abonenta zostanie zweryfikowane na podstawie jego numeru Pesel.

 1.3. Promocja polega na udzieleniu Abonentowi zniżki 100% w opłacie abonamentowej (zwanej dalej „Zniżką”) przez 2 („dwa”)
pierwsze Okresy Rozliczeniowe trwania Umowy.

 1.4. Regulamin Promocji obowiązuje w dniach 14.11.2019-17.11.2019 r.

 2.  WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI.
 2.1. Warunkiem realizacji postanowień Promocji jest złożenie zamówienia na Ofertę „Komórka bez limitu – Plan Taryfowy No limit

S – rozmowy do wszystkich”: 
 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 formularza zamówienia;
 i zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (zwanej dalej „Umową”), zgodnie z Ofertą „Komórka bez limitu”
– Plan Taryfowy No limit S, na  czas nieokreślony lub określony.

 2.2. W ramach Promocji Operator zapewnia Abonentowi dostęp do usługi zgodnie z opłatami wskazanymi w Tabeli 1.

Tabela 1: Opłaty abonamentowe za usługi w ramach Oferty „Komórka bez limitu” – No limit S – rozmowy do wszystkich”.

Plan Taryfowy Opłata z Bonusem Krajowym
przez pierwsze 2 miesiące Umowy

Opłata z Bonusem Krajowym od
3 miesiąca Umowy 

Opłata Standardowa
 bez Bonusu Krajowego

No limit S 
– rozmowy do wszystkich 0,00 zł/mc 14,99 zł/mc 34,99 zł/mc

 2.3. Bonus Krajowy – zniżka w abonamencie, za korzystanie z usługi w kraju lub poza granicami zasadach, opisanych w Cenniku
i Regulaminie Oferty „Komórka bez limitu”, stanowiącym integralną część Promocji.

 2.4. Pozostałe opłaty, niewskazane w Tabeli 1, obowiązują zgodnie z Cennikiem i Regulaminem Oferty „Komórka bez limitu”.

Tabela 2: Zniżka w Opłacie abonamentowej za usługi w ramach Oferty „Komórka bez limitu” – No limit S – rozmowy do wszystkich”
przez pierwsze 2  („dwa”) Okresy Rozliczeniowe.

Plan Taryfowy Zniżka (miesięczna) Zniżka (całościowa)

No limit S – rozmowy do wszystkich 14,99 zł/mc 29,98 zł

 2.5. Pozostałe zniżki w opłatach, niewskazane w Tabeli 2, obowiązują zgodnie z Cennikiem i Regulaminem Oferty „Komórka bez
limitu”, stanowiącym integralną część Promocji.

 2.6. Warunkiem skorzystania z Oferty jest wyrażenie zgody na weryfikację wiarygodności płatniczej klienta, na podstawie której
Operator może odmówić zawarcia Umowy.

 2.7. Abonent może skorzystać z Promocji tylko na jednym numerze telefonu w ramach jednej Umowy.
 2.8. Zniżka zostanie przyznana od momentu aktywacji numeru w systemie billingowym Operatora.
 2.9. Zniżka zostanie przyznana na 2 („dwa”) pierwsze Okresy Rozliczeniowe dla Umowy na czas określony i nieokreślony.
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 2.10. W przypadku skorzystania z Promocji  i  rozwiązania Umowy na czas określony przed upływem terminu, na jaki została
zawarta, Operator będzie uprawniony do żądania zapłaty kar umownych przez Abonenta, w kwocie odpowiadającej wartości
ulg przyznanych Abonentowi, pomniejszonej o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej
rozwiązania, zgodnie z art. 57 ust 6 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

 2.11. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez Abonenta z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia  ze  skutkiem na koniec  miesiąca  kalendarzowego następującego po miesiącu,  w którym wypowiedzenie
wpłynęło do Telestrady.

 2.12. Umowa zawarta  na  czas  określony  po  upływie  okresu  jej  obowiązywania  ulega  przedłużeniu  na  czas  nieokreślony  na
dotychczasowych warunkach, o ile Abonent nie złoży na piśmie przeciwnego oświadczenia woli w terminie najpóźniej 30 dni
przed upływem terminu obowiązywania Umowy.

 2.13. Promocja  nie  łączy  się  z  innymi  promocjami  Operatora,  polegającymi  na  udzieleniu  zniżki  na  abonament  za  usługi
telekomunikacyjne lajt mobile, w szczególności z Promocją „Abonament za 0 zł” oraz „Poleć nas znajomym”.

 3.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 3.1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Cennika i Regulaminu Oferty „Komórka

bez limitu”, stanowiącym integralną część Umowy. 
 3.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.lajtmobile.pl i w siedzibie Operatora.
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