
WARUNKI REGULAMINU PROMOCJI „ODBIERZ BON NA 50 ZŁOTYCH”
IM WIĘCEJ OSÓB POLECASZ TYM MNIEJ PŁACISZ!
1. OGÓLNE POSTANOWIENIA PROMOCJI 
1.1. Promocja „Odbierz Bon na 50 złotych”, 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. Za Osobę Polecającą zwaną dalej „Abonentem” uznaje się klienta indywidualnego korzystającego z aktywnej usługi telekomunikacyjnej, zarejestrowanej w
systemie  billingowym Operatora,  który  w  ramach  Promocji  poleci  Nowego  Klienta,  który  skorzysta  z  Oferty  Operatora  na  warunkach  niniejszego
Regulaminu.

1.3. Za Osobę Polecaną, zwana dalej „Nowym Klientem” uznaję się potencjalnego klienta indywidualnego nie widniejącego w systemie bilingowym Operatora,
który zawrze Umowę telekomunikacyjną z Operatorem.

1.4. W ramach Promocji Abonent może otrzymać Bon o wartości 50 zł brutto, zwanego dalej „Bonem”.
1.5. Z Promocji mogą skorzystać Abonenci oraz Nowi Klienci w ramach wybranych Ofert Operatora, wskazanych w punkcie 2.1 e). 
1.6. Promocja obowiązuje od dnia 19.03.2020r do odwołania przez Operatora.
2. WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI
2.1. Warunkiem realizacji postanowień Promocji jest:

 a) złożenie zamówienia przez Nowego Klienta na Ofertę dostępną na stronie  www.lajtmobile.pl,  oraz podanie hasła „POLECENIE” w polu kod rabatowy
zamówienia i aktywowanie go lub;

 b) złożenie  zamówienia  poprzez  telefoniczny  kontakt  z  Biurem Obsługi  Klienta,  z  podaniem imienia  i  nazwiska  oraz numeru telefonu kontaktowego
Abonenta (numer kontaktowy znajduje się na Umowie Abonenta),

 c) w przypadku składania zamówienia przez Nowego Klienta na stronie w  ww.lajtmo  bil  e.p  l  , podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego
Abonenta, w odpowiedzi na kontakt telefoniczny lub mailowy Biura Obsługi Klienta. W przypadku braku odpowiedzi Nowego Klienta na kontakt Biura
Obsługi Klienta do 30 dni od złożenia zamówienia, Operator anuluje niniejszą Promocję;

 d) dostarczenie  do  Operatora  podpisanych  wzorów  dokumentów  w  formie  dokumentowej  lub  papierowej,  niezbędnych  do  zawarcia  Umowy
telekomunikacyjnej Nowego Klienta,

 e) pomyślna aktywacja usługi telekomunikacyjnej Nowego Klienta w ramach Ofert: Komórka bez limitu, lajtDuet, Gigabajty na lajcie, Strzał w 10,
 f) brak zaległości Abonenta w opłatach telekomunikacyjnych na rzecz Operatora,
 g) opłata pierwszej faktury przez Nowego Klienta.

3. WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA 50 ZŁOTYCH
3.1. Bon o równowartości 50,00 złotych brutto zostanie przyznany i aktywowany Abonentowi, na jego konto Abonenckie, za polecenie jednego Nowego

Klienta z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.3.
3.2. Wartość Bonu zostanie podzielona na 10 Jednostek Rozliczeniowych, przyznawanych jako rabat na abonament na 10 kolejnych Okresów Rozliczeniowych.
3.3. Wartość  jednej  Jednostki  Rozliczeniowej  to  5 złotych  brutto  i  stanowi  maksymalny  rabat  jaki  zostanie  udzielony  na  abonament  w danym Okresie

Rozliczeniowym i będzie uwzględniony na fakturze Abonenta.
3.4. Okres naliczania rabatu wskazanego w punkcie 3.1, może zostać zwiększony w zależności od liczby poleconych Nowych Klientów.
3.5. Za Nowego Klienta uważa się osobę, która spełnia wszystkie poniższe warunki:

a)    na skutek złożonego zamówienie, poprzez stronę www.lajtmobile.pl, a w polu kod rabatowy podanie hasła „POLECENIE” lub poprzez kontakt telefoniczny  
z Biurem Obsługi Klienta Operatora, osoba zawarła nową umowę o świadczenie  usług telekomunikacyjnych z lajt mobile na nowy numer telefonu lub 
przeniosła od innego operatora w procesie MNP numer telefonu, a w momencie kontaktu nie była Abonentem Operatora w  okresie 6-ciu miesięcy przed 
zawarciem Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem;

b)    Klient opłacił w pełni co najmniej pierwszą fakturę otrzymaną od Operatora;
c)    w  przypadku  przeniesienia numeru, numer Nowego Klienta został pomyślnie przeniesiony i aktywowany w systemie bilingowym Operatora;
d)    Nowy Klient jest pełnoletni i posiada zdolność prawną do zawarcia Umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

3.6. W przypadku polecenia przez Abonenta więcej niż jednego Nowego Klienta, Abonent otrzyma wielokrotność wartości Bonu, zależną od liczby poleconych
Nowych Klientów, z założeniem, że jeden Bon odpowiada jednemu Nowemu Klientowi.

3.7. Wartość bonusu można wykorzystać tylko na abonament do końca trwania Umowy, bez możliwości zwrotu nadpłaty środków wynikających z Promocji.
3.8. Wartość Bonu nie podlega wymianie na gotówkę ani zwrot w postaci przelewu bankowego.
3.9. Operator zastrzega, że Abonent posiadający aktywną Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawartą z Operatorem na więcej niż jednym

numerze telefonu (MSISDN) tylko jeden numer Abonenta może zostać użyty do Promocji.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. W przypadku posiadania przez Abonenta Umowy na więcej niż jedną usługę telekomunikacją i uruchomienia umowy Nowemu Klientowi, Abonent otrzyma

Bon z tytułu polecenia na wybraną przez siebie usługę.
4.2. Wartość Bonu uzyskaną w ramach Promocji,  Abonent może wykorzystać tylko na kwotę abonamentu. Bon nie obejmuje usług wykonywanych poza

abonamentem, płatnych zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
4.3. Operator nie dopuszcza możliwości zawierania Umów w ramach Promocji „Odbierz Bon na 50 złotych” za pośrednictwem Przedstawicieli terenowych.
4.4. 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
przyznanych ulg, pomniejszonej o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania, zgodnie z art. 57 ust 6 Ustawy
Prawo Telekomunikacyjne.

4.5. Promocja „Odbierz Bon na 50 złotych” nie łączy się z innymi promocjami, w szczególności z:
a)    Promocjami, w ramach których Operator przydziela Abonentowi zniżkę w postaci bezpłatnego abonamentu, w tym z tytułu zawarcia umowy terminowej

przeniesieniem numeru od innego Operatora;
b)    Ofertami, w ramach których w opłacie abonamentowej jest uwzględniona opłata za sprzęt telekomunikacyjny.

4.6. Opłaty w  Regulaminie są opłatami brutto (zawierają podatek VAT).
4.7. Operator przetwarza dane osobowe Abonenta oraz Nowego Klienta w ramach Promocji zgodnie z Kodeksem Przetwarzania Danych Osobowych, zgodnie z

RODO, przez Telestrada S.A.,dostępnym na stronie www.lajtmobile.pl. 

ZAMÓWIENIE DO PROMOCJI „ODBIERZ BON NA 50 ZŁ”

Imię i nazwisko nr Abonenta/nr kontaktowy dla Nowego Klienta Kwota zniżki Usługa, na którą ma być przydzielony Bon

 Abonent:

Nowy Klient 1

Nowy Klient 2

Nowy Klient 3

   …..................................................                
data i podpis Konsultanta                       
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