
REGULAMIN PROMOCJI „ZAREJESTRUJ NUMER ONLINE"
1. OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI 
1.1. Promocja „Zarejestruj numer online”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez Telestradę 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”.

1.2. Rejestracja numeru odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 904).

1.3. Niniejsza Promocja skierowana jest do osób, które dokonają rejestracji nowego numeru komórkowego w usłudze
komórkowej przedpłaconej lajt mobile na warunkach wskazanych w Regulaminie, zwanych dalej "Użytkownikami".

1.4. Rejestracja może być dokonana tylko na nowym numerze należącym do puli numeracyjnej Telestrady S.A.
1.5. Regulamin Promocji obowiązuje od 11.01.2020 do odwołania przez Operatora.

2. WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI 
2.1. Rejestracja numeru/numerów odbywa się poprzez:

a) poprawne wypełnienie z danymi osobowymi i wysłanie Formularza Zamówienia usługi (zwanego „Formularzem”)
na stronie www.lajtmobile.pl,

b) potwierdzenie  danych  zawartych  w  Formularzu  poprzez  dokonanie  autoryzacyjnego  przelewu  bankowego
(zwanego  dalej  „Przelewem”)  z  imiennego  rachunku,  na  kwotę  1,00  zł  brutto,  niezależnie  od  liczby
zamówionych usług.

2.2. Dane wskazane w Przelewie Użytkownika, szczególnie imię i nazwisko właściciela rachunku muszą być zgodne z
danymi osobowymi podanymi w Formularzu.

2.3. Kwota 1,00 zł z autoryzacyjnego Przelewu jest kwotą bezzwrotną i zostanie przekazana na cele charytatywne w
ramach akcji prowadzonej przez Operatora pod nazwą „lajtowe pomaganie”. Więcej na temat działań w ramach
akcji na stronie internetowej www.lajtmobile.pl.

2.4. Prawidłowy proces rejestracji Operator potwierdzi wiadomością wysłaną do Użytkownika na wskazany adres e-
mail do 7 dni od daty zatwierdzenia środków na koncie Operatora z tytułu Przelewu.

2.5. W przypadku błędnie przeprowadzonego procesu rejestracji, Operator przekaże taką informację do Użytkownika
na wskazany w Formularzu adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych celem wezwania do poprawienia zaistniałych
błędów. 

2.6. W przypadku braku podjęcia działań przez Użytkownika celem poprawnej rejestracji w ciągu do 5 dni od daty
wysłania informacji wskazanej w punkcie 2.5 Operator ma prawo anulować proces rejestracji, a środki z przelewu
autoryzacyjnego nie podlegają zwrotowi.

2.7. W  przypadku  rejestracji  numeru  nienależącego  do  puli  numeracyjnej  Telestraday  S.A.,  środki  z  przelewu
autoryzacyjnego  zostaną  zwrócone  po  rozpatrzeniu  złożonego  Wniosku  o  zwrot  nadpłaty/błędnej  wpłaty,
dostępnego na stronie www.lajtmobile.pl.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.1. Jeśli nie wskazano inaczej stawki wskazane w niniejszym Regulaminie są one wyrażone w kwocie brutto (zawierają

podatek VAT).
3.2. Niniejszy Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.lajtmobile.pl oraz 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 Wydział
Gospodarczy pod numerem 0000279791, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, kapitał zakł. 1.558.870 PLN


