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I.

1.

OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ „1 GB LTE NA START ZA DARMO”
Niniejsza Oferta Promocyjna "1 GB LTE na start za darmo" (zwana dalej "Ofertą Promocyjną") skierowana jest do osób
fizycznych, które zamówią darmowy Zestaw Startowy poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, dostępnego na stronie
www.darmowystarter.pl.

2.

Niniejsza Oferta Promocyjna organizowana jest przez Telestrada S.A., właściciela marki lajt mobile, z siedzibą w Warszawie 02670, przy ulicy Puławskiej 182, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod
numerem 0000279791, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, kapitał zakł. 1.558.869,50 PLN, zwana dalej „Operatorem”.

3.

Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
a) poprawne wypełnienie danych zawartych w formularzu dostępnym na stronie www.darmowystarter.pl i jego wysłanie do

Operatora.
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług Operatora, w szczególności

zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych i propozycji zawarcia umowy, przygotowanych przez Operatora, w tym
przekazywanych drogą elektroniczną na podany adres mailowy lub telefonicznie na podany numer kontaktowy.
akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu
c) potwierdzenie chęci otrzymania Zestawu Startowego za pomocą wskazanego adresu poczty elektronicznej lub numeru

kontaktowego. Operator po otrzymaniu formularza Użytkownika, potwierdzi zawarte w nim dane telefonicznie lub za
pomocą poczty elektronicznej.
4.

W celu skorzystania z Oferty Promocyjnej Użytkownik, który zamówi Zestaw Startowy poprzez stronę www.darmowystarter.pl
spełniając warunki określone w pkt 3 musi dokonać aktywacji karty poprzez nawiązanie skutecznego połączenia z infolinią 22
211 80 75.

5.

Skorzystanie z Oferty Promocyjnej możliwe jest od dnia 02.01.2016 r. do wyczerpania zapasów lub wcześniejszego odwołania.

II. PRZEDMIOT OFERTY PROMOCYJNEJ „1 GB LTE NA START ZA DARMO”
6.

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Użytkownik może zamówić maksymalnie 2 Zestawy Startowe na jeden adres (ulica,
numer domu, numer mieszkania, miasto i kod pocztowy).

7.

Wartość Zestawu Startowego wynosi 9 zł brutto.

8.

Zamówienie Zestawu Startowego jest bezpłatne, co oznacza, że klient nie dokonuje opłaty za Zestaw Startowy oraz nie ponosi
kosztów jego dostarczenia.

9.

W ramach Zestawu Startowego Użytkownik ma możliwość bezpłatnej aktywacji pakietu 1 GB. Standardowa wartość pakietu,
zgodna z Cennikiem wynosi 7,99 zł. Pakiet 1 GB jest ważny 30 dni od daty jego aktywacjii. Pakiet 1 GB jest pakietem
jednorazowym co oznacza że po okresie jego ważności, wskazanej w pkt 9, pakiet nie odnawia się. W celu jego ponownej
aktywacji należy podać właściwy kod aktywujący, dostępny na opakowaniu Zestawu Startowego oraz na stronie
www.lajtmobile.pl.

10. Użytkownik, który zamówi Zestaw Startowy ma możliwość skorzystania z innej Oferty na kartę Operatora, w szczególności z

pakietu internetowego 4 GB. Pakiet 1 GB jest ważny 30 dni od daty jego aktywacji. Standardowa wartość pakietu 4 GB,
zgodna z Cennikiem wynosi 14,99 zł. Pakiet 4 GB jest pakietem cyklicznym co oznacza, że po okresie jego ważności,
wskazanej w pkt 9, pakiet automatycznie się odnawia na kolejny okres. W celu aktywacji pakietu 4 GB należy doładować
konto kwotą stanowiącą różnicę między wartością początkową Zestawu Startowego, wskazaną w pkt 7 oraz wartością pakietu
4 GB, wskazaną w niniejszym punkcie.
11. Inne pakiety na kartę są dostępne na stronie Operatora.

12. Standardowe stawki, dostępne na Zestawie Startowym, bez aktywnych pakietów: minuta połączenia do wszystkich krajowych

sieci stacjonarnych i komórkowych – 0,17 zł/min, SMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych – 0,12 zł/min, MMS do
wszystkich krajowych sieci komórkowych – 0,40 zł/min, transfer danych 0,01 zł/min za każde 50 kB.
13. Okres ważności Zestawu Startowego wynosi 30 dni dla usług wychodzących i 110 dni dla usług przychodzących od dnia jego

Aktywacji.
III. ZOBOWIAZANIA UŻYTKOWNIKA
14. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik zobowiązuje się:

a)

nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci lajt mobile, rozumianego jako ruch telekomunikacyjny
inicjowany w sieci telekomunikacyjnej, bądź do niej wprowadzany z wykorzystaniem urządzeń i programów mogących
generować połączenia, o założonym przez podmiot generujący czasie trwania połączeń (od jednego lub wielu numerów
abonenckich do jednego lub grupy numerów), mający na celu jedynie jego zarejestrowanie na punkcie styku sieci stron bądź
w platformie bilingowej w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści finansowych bądź wyrządzenia szkody (zgodnie ze
Stanowiskiem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych w tym zjawiska
generowania sztucznego ruchu telekomunikacyjnego).

b)

nie generować ruchu komercyjnego rozumianego jako wygenerowany poprzez urządzenie służące do terminacji ruchu od
wielu użytkowników w sieci Operatora.

15. W przypadku naruszenia postanowień w punkcie 14 a) i 14 b) Telestrada S.A. ma prawo do natychmiastowego zablokowania

możliwości inicjowania usług przez Użytkownika lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług w ramach wszystkich umów o
świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Użytkownikiem lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich
umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Użytkownikiem.
16. W przypadku naruszenia postanowień w punkcie 14 a) i 14 b) Telestrada S.A. ma prawo do natychmiastowego zablokowania

możliwości inicjowania usług przez Użytkownika lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług w ramach wszystkich umów o
świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Użytkownikiem lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich
umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Użytkownikiem.
17. W przypadku stwierdzenia generowania przez Użytkownika ruchu określonego w punkcie 14 a) i 14 b) Telestrada S.A. ma

prawo do naliczenia opłaty za każdą minutę takiego ruchu w wysokości 1 zł.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18. W sprawach dotyczących usług w ramach Oferty Promocyjnej, nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje Cennik

Usług Przedpłaconych lajt mobile na kartę (zwany Cennikiem) oraz Regulamin Świadczenia Usług Przedpłaconych
Komórkowych lajt mobile.
19. Zasady działania pakietów komórkowych na kartę określa Regulamin usługi „Pakiety komórkowe w usłudze lajt mobile na

kartę”, dostępny na stronie www.lajtmobile.pl.
20. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminów określonych w pkt 18 i 19 Oferty Promocyjnej, zapisy

niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
21. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn, z

zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika.
22. Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 3a), 3b), 3c) jest Telestrada S.A., właściciel marki lajt mobile, z

siedzibą w Warszawie 02-670, przy ulicy Puławskiej 182, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy pod numerem 0000279791, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, kapitał zakł. 1.558.869,50 PLN.
23. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia dostępnym na stronie www.darmowystarter.pl będą przetwarzane w celu

marketingu produktów i usług Operatora. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania. Podanie danych osobowych Operatorowi jest dobrowolne. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych/ wycofania złożonej zgody.
24. Operator dostarcza Zestawy Startowe wyłącznie na terytorium Polski.
25. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie www.lajtmobile.pl.

