
REGULAMIN PROMOCJI „REJESTRACJA Z BONUSEM + 50%”

OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI 

1. Promocja „Rejestracja z bonusem + 50%” na doładowania zwana dalej Promocją organizowana jest przez Telestrada
S.A., z siedzibą w Warszawie 02-284, Aleja Krakowska 22A, świadczącą usługi mobilne lajt mobile, zarejestrowaną
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000279791, NIP 544-10-14-413,
REGON 006229011, kapitał zakł. 1.558 870,00 PLN, zwanego dalej „Operatorem”.

2. Niniejsza  Promocja  skierowana  jest  do  osób,  które  dokonają  rejestracji  numeru  komórkowego  w  usłudze
komórkowej  przedpłaconej  lajt  mobile  przez  dedykowany  formularz  rejestracyjny  dostępny  pod  adresem:
https://www.lajtmobile.pl/rejestracja_prepaid, zwanych dalej "Użytkownikami".

3. Promocja polega na uzyskaniu przez Użytkownika, który dokona rejestracji numeru/numerów w sieci lajt mobile,
bonusowego doładowania konta, zwanego dalej „Bonusem”, w wysokości 50% wartości autoryzacyjnego przelewu
bankowego, w rozumieniu punktu 6, niniejszego regulaminu.

4. Rejestracja może być dokonana tylko na Nowym Numerze należącym do sieci Telestrada S.A.
5. Rejestracja  numeru/numerów  na  zasadach  określonych  Regulaminie  Świadczenia  Usług  Przedpłaconych,

Komórkowych lajt mobile z możliwością skorzystania z Bonusu odbywa się poprzez:
a) poprawne wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego w wersji elektronicznej lub papierowej;
b) potwierdzenie  danych  zawartych  w  formularzu  rejestracyjnym  elektronicznie  poprzez  dokonanie

autoryzacyjnego przelewu bankowego minimalną kwotą 1 zł oraz maksymalną 100 zł.
6. Przelew autoryzacyjny oznacza przelew z imiennego konta Użytkownika w celu potwierdzenia poprawności danych

podanych w formularzu rejestracyjnym.
7. W przypadku błędnie przeprowadzonego procesu rejestracji Operator podejmuje kontakt e-mailowy w ciągu 2 dni

roboczych, w sytuacji gdy Użytkownik podał adres e-mail w formularzu rejestracyjnym. Jeśli adres e-mail nie zostyał
podany, rejestracja nie zostanie dokonana, a Operator oczekuje na kontakt ze strony Użytkownika. W momencie,
gdy  Użytkownik  nie  zgłosi  się  w  celu  przeprowadzenia  poprawnej  rejestracji  numeru,  środki  z  przelewu
autoryzacyjnego zostają na koncie rejestracyjnym.

8. W przypadku rejestracji numeru nienależącego do lajt mobile, środki z przelewu autoryzacyjnego zostaną zwrócone
po rozpatrzeniu złożonego Wniosku o zwrot nadpłaty/błędnej wpłaty dostępnego na Stronie www.lajtmobile.pl.

9. Skorzystanie z niniejszej Promocji możliwe jest od 26.02.2019 do odwołania przez Operatora.

WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI 

10. Warunkiem  skorzystania  z  Promocji  jest  spełnienie  obowiązku  rejestracji  zgodnie  z  punktem  5  niniejszego
Regulaminu, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

11. Środki w ramach przelewu autoryzacyjnego oraz Bonusu zasilą numer telefonu, będący przedmiotem rejestracji. W
przypadku rejestracji kilku numerów jednocześnie kwota z autoryzacyjnego przelewu bankowego + Bonusu zostanie
podzielona proporcjonalnie na ilość numerów będących przedmiotem rejestracji.

12. Dane na przelewie autoryzacyjnym Użytkownika muszą być zgodne z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym.
Tabela 1: Przykładowe kwoty przelewu autoryzacyjnego i przysługujący im bonus w ramach promocji 

Kwota przelewu Rejestracja z bonusem + 50%

1 zł 1.50 zł

10 zł 15 zł

50 zł 75 zł

100 zł 150 zł

13. Środki w ramach Bonusu mogą zostać wykorzystane przez Użytkownika zgodnie z Cennikiem Usług Komórkowych
Przedpłaconych lajt mobile dostępnym na stronie www.lajtmobile.pl w ramach oferty, z której korzysta Użytkownik z
wyłączeniem punktu 14.

14. Środki w ramach przelewu rejestracyjnego i Bonusu nie mogą zostać wykorzystane na Usługi Premium określone w
Cenniku Usług Komórkowych Przedpłaconych lajt mobile.

15. Środku w ramach Bonusu nie podlegają wymianie na gotówkę.
16. Środki z autoryzacyjnego przelewu bankowego oraz Bonus uzyskany w ramach Promocji zasilą konto Użytkownika w

postaci doładowania ciągu maksimum do 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, o czym Użytkownik zostanie
poinformowany wiadomością SMS.

17. Termin ważności środków w ramach Bonusu jest zależny od kwoty doładowania podstawowego, będącego podstawą
naliczenia bonusu. Każde doładowanie w ramach Promocji na kwotę min 10 zł brutto przedłuża okres ważności dla
usług wychodzących i przychodzących na koncie Użytkownika na okres 365 dni.

18. Jeśli nie wskazano inaczej stawki wskazane w niniejszym Regulaminie są one wyrażone w kwocie brutto (zawierają
podatek VAT).

19. Niniejszy Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.lajtmobile.pl oraz w siedzibie Operatora.
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