
REGULAMIN PROMOCJI „STARTER ZA 1 ZŁ”

 1.  OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI „STARTER ZA 1 ZŁ”
 1.1.Promocja „Starter za 1 zł”, zwana dalej „Promocją”, organizowana jest 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, zwana dalej „Operatorem”.

 1.2.Promocja  skierowana  jest  do  Klienta  Indywidualnego,  zwanego  dalej  „Użytkownikiem”,  który  zakupi  Starter  na
warunkach niniejszego Regulaminu.

 1.3.Promocja polega na obniżeniu opłaty za zakup Startera do kwoty 1 zł, zwanej dalej „Rabatem”, na jedną Kratę SIM w
ramach  zamówienia.  Standardowa  opłata  za  Starter  wynosi  9,00  zł  i  została  wskazana  w  Cenniku  Usług
Przedpłaconych Komórkowych .

 1.4.Regulamin Promocji obowiązuje od 04.09.2021 r. do  05.09.2021 r.

 2.  WARUNKI PRZYZNANIA PROMOCJI „STARTER ZA 1 ZŁ”
 2.1.Warunkiem realizacji postanowień Promocji jest zakup przez Użytkownika jednego losowego Startera, dostępnego na

stronie internetowej www.lajtmobile.pl, w wyniku zamówienia złożonego przez stronę internetową www.lajtmobile.pl.
 2.2.Zakupiony  Starter  w  ramach  Promocji  z  kwotą  9,00  zł  brutto,  Użytkownik  może  wykorzystać  na  usługi

telekomunikacyjne lajt mobile zgodnie z Cennikiem Usług Przedpłaconych Komórkowych lajt mobile dostępnym na
stronie internetowej www.lajtmobile.pl.

 2.3. Jeden Użytkownik w ramach Promocji może zakupić maksymalnie jeden Starter na jeden adres wysyłki. 
 2.4.W celu  skorzystania  z  Promocji  należy  podać  kod  rabatowy  „SZKOŁA”  podczas  składania  zamówienia  na  stronie

internetowej www.lajtmobile.pl i aktywować go w formularzu.
 2.5.Warunkiem przyznania  Rabatu  na  Starter  jest  poprawne  podanie  kodu  rabatowego  i  jego  aktywacja,  zgodnie  z

Regulaminem Promocji. 
 2.6.Rabat zostanie przyznany na Starter na każdą pierwszą Kartę SIM, realizowaną w ramach złożonego zamówienia. 
 2.7.Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami na Starter, w szczególności z użyciem kodów rabatowych. 

 3.  WYSYŁKA STARTERÓW
 3.1.Starter zamówiony przez Użytkownika na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie wysłany zostanie przez

Operatora w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty za transakcję.
 3.2.Wysyłka  Startera  odbywa  się  za  pośrednictwem  Poczty  Polskiej  lub  innego  operatora  pocztowego  na  koszt

Użytkownika na adres podany przez niego w Formularzu Zamówienia.
 3.3.Wysyłka wskazana w punkcie 3.2. obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3.4.W przypadku braku odbioru przesyłki (po dwukrotnym jej awizowaniu) i zgłoszeniu dyspozycji przez Użytkownika do

ponownego dostarczenia Startera przez Operatora, koszty ponownej wysyłki ponosi również Użytkownik.
 3.5.W przypadku zamówienia z wysyłką poza granice Polski koszt wysyłki ponosi Użytkownik.
 3.6.W przypadku, gdy Użytkownik nie opłaci  transakcji  w ciągu 5  dni  roboczych od momentu złożenia  Zamówienia,

zostanie ono anulowane.
 3.7.Użytkownik może zgłaszać pytania, uwagi i reklamacje dotyczące realizacji Zamówienia kierując je bezpośrednio do

Biura Obsługi Klienta, na dane wskazane w poniższym Regulaminie i na stronie www.lajtmobile.pl.

 4.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 4.1.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy  Regulamin Świadczenia Usług

Przedpłaconych lajt mobile dostępny na stronie internetowej www.lajtmobile.pl. 
 4.2.Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.lajtmobile.pl i w siedzibie Operatora.

Telestrada S.A., właściciel marki lajt mobile, z siedzibą w Warszawie 02-284, przy al. Krakowskiej 22A, zarejestrowana 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 


