REGULAMIN PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY
REALIZOWANEGO W TELESTRADA S.A.

1. Program „Karta Dużej Rodziny” zwany dalej „Programem” realizowany jest przy współpracy z
Ministrem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, 00-513 Warszawa w
ramach usług oferowanych przez Telestarda S.A. z siedzibą przy ul. Murmańskiej 25, 04-203
Warszawa, zwaną dalej Operatorem.
2. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej
trójką dzieci:
- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole
wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
3. Program kierowany jest do osoby indywidualnej, posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny, zwaną
dalej „Klientem”.
4. W ramach Programu Telestrada S.A. przyznaje zniżkę w kwocie 10% na wszystkie usługi dla klientów
indywidualnych, dostępne w aktualnej ofercie Operatora.
5. Aktualna oferta Operatora dostępna jest na stronie www.telestarda.pl.
6. Zniżka określona w punkcie 4 odejmowana jest od podstawowej kwoty abonamentu Klienta.
7.

Zniżka określona w punkcie 4 nie dotyczy zakupu sprzętu telekomunikacyjnego, chyba że jego
wartość została wliczona w abonament Klienta.

8. Warunkiem przyznania zniżki określonej w punkcie 4 jest pozytywna weryfikacja Klienta jako
posiadacza ważnej Karty Dużej Rodziny.
9. W przypadku posiadania więcej niż jednej usługi przez Klienta, zniżkę określoną w punkcie 4 nalicza
się od wartości zsumowanych abonamentów Klienta.
10. Zniżka określona w punkcie 4 w ramach Programu przyznawana jest dla nowych umów, podpisanych
po 29 stycznia 2015 roku.
11. W celu uzyskania zniżki należy dostarczyć do Operatora skan/kopię Karty Dużej Rodziny z
widocznymi danymi w postaci imienia nazwiska, nr karty, nr PESEL, terminu ważności karty.
12. Zniżka przyznana w ramach Programu będzie obowiązywała od daty podpisania umowy do czasu jej
wypowiedzenia przez Klienta lub Operatora.
13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Regulamin Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych, dostępny na stronie Operatora.

