
REGULAMIN PROMOCJI „LATO AKTYWACJA -50%”

 1.  OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI „LATO AKTYWACJA  -50%”
 1.1. Regulamin Promocji  „LATO Aktywacja  -50%”,  zwany dalej  „Promocją”,  jest  organizowany 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 zawiera Umowę na czas
nieokreślony lub określony, zgodnie z Ofertą wskazaną w pkt. 2.4.

 1.3. Promocja polega na obniżeniu opłaty aktywacyjnej z ulgą o 50% zwanej dalej „Rabatem”, na każdą pierwszą Kartę SIM
w  zamówieniu.  Standardowa  opłata  aktywacyjna  oraz  opłata  aktywacyjna  z  ulgą  została  wskazana  w  Cenniku  i
Regulaminie Oferty Specjalnej.

 1.4. Regulamin Promocji obowiązuje od 12.07.2021 r. do  31.07.2021 r.

 2.  WARUNKI PRZYZNANIA PROMOCJI „LATO AKTYWACJA -50%”
 2.1. Warunkiem realizacji postanowień Promocji 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 przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 727 700 700.

 2.2. Warunkiem  skorzystania  z  Promocji  jest  wyrażenie  zgody  na  weryfikację  wiarygodności  płatniczej  Klienta,  na
podstawie której Operator może odmówić zawarcia Umowy.

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

 2.4. Promocja obowiązuje w przypadku zawarcia Umowy w ramach Oferty Specjalnej „Komórka bez limitu”, „Gigabajty na
lajcie”, „lajtDUET”.

 2.5. Warunkiem przyznania  rabatu  na  opłatę  aktywacyjną jest  poprawne podanie  kodu rabatowego i  jego aktywacja,
zgodnie z Regulaminem Promocji. 

 2.6. Rabat zostanie przyznany na opłatę aktywacyjną dla każdej pierwszej Karty SIM, realizowanej w ramach złożonego
zamówienia. 

 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 al. Krakowskiej 22A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
WydziałGospodarczy pod numerem 0000279791, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, kapitał zakł. 1.558.870 PLN 


