
WARUNKI REGULAMINU PROMOCJI „PRZYJAZNA KOMÓRKA”

Telestrada  S.A.  jako ogólnopolski  operator  telekomunikacyjny oferuje  niniejsze  warunki  promocyjne  jako 
ograniczoną czasowo Ofertę Specjalną, niedostępną w standardowej sprzedaży detalicznej.

§1 Ogólne postanowienia Promocji 

1. Promocja  „Przyjazna komórka”,  zwana dalej  „Promocją”,  jest  organizowana przez Telestrada S.A.  z 
siedzibą  w  Warszawie  przy  ulicy  Puławskiej  182,  o  kapitale  akcyjnym  1.570.947,50  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  zwaną  dalej 
„Organizatorem” lub „Telestrada”.

2. Za Abonenta objętego Promocją uważa się osobę, która posiada ważną umowę  na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w ramach Planów Rodzinnych oraz Planów Rodzinnych Dzwoń do Wszystkich i 
podpisze zgodę na przystąpienie do Promocji oraz Abonentów, którzy zawrą umowę  na świadczenie 
usług telekomunikacyjnych w ramach Planu Rodzinnego oraz Planu Rodzinnego Dzwoń do Wszystkich i 
podpiszą zgodę  na przystąpienie do Promocji.

3. Promocja trwa przez cały okres trwania umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach 
Planu Rodzinnego oraz Planu Rodzinnego Dzwoń do Wszystkich.

4. Za datę uruchomienia Promocji uważa się dzień odebrania aparatu telefonicznego od Organizatora.

§2 Uprawnienia Abonenta 

1. W ramach Promocji Abonent otrzyma do użytkowania telefon „White Mobile”, posiadający dwa miejsca 
na karty SIM.

2. Abonent wraz z telefonem otrzyma kartę SIM, która umożliwia wykorzystywanie minut w ramach Planu 
Rodzinnego  oraz  Planu  Rodzinnego  Dzwoń  do  Wszystkich  z  telefonu  stacjonarnego  na  telefonie 
komórkowym.  Oznacza  to,  że  Abonent  w  ramach  posiadanego  w  Planie  Rodzinnym  lub  Planie 
Rodzinnym Dzwoń do Wszystkich  abonamentu może  wykorzystywać dostępne  minuty  na telefonie 
stacjonarnym oraz komórkowym.

3. Po wykorzystaniu minut przysługujących w wybranym abonamencie, koszt połączeń krajowych według 
obowiązującego cennika Planów Rodzinnych oraz Planów Rodzinnych Dzwoń do Wszystkich.

4. Telefon otrzymany w Promocji  umożliwia  Abonentowi  swobodne korzystanie  zarówno z dotychczas 
posiadanego numeru  telefonu  komórkowego  oraz  wykorzystywanie  minut  z  telefonu  stacjonarnego 
przez użycie karty SIM dostarczonej przez Operatora.

5. Po zakończeniu okresu 24 miesięcy użytkowania telefonu Abonent ma prawo do wykupienia telefonu 
„White Mobile” za 1 zł.

§3 Zobowiązania Abonenta 

1. Abonent objęty Promocją jest  zobowiązany do uiszczania opłaty w wysokości 12,99 zł  miesięcznie, 
doliczanej do abonamentu wybranego w Planie Rodzinnym i Planie Rodzinnym Dzwoń do Wszystkich.

2. Abonent objęty Promocją jest związany ofertą promocyjną w zakresie „Przyjaznej komórki” przez okres 
24 miesięcy od dnia uruchomienia usługi przez Organizatora.

3. Pozostałe usługi,  nie ujęte w cenniku Planów Rodzinnych: SMS- 0,19 zł,  MMS- 0,40 zł,  przesyłanie 
danych: pakietowe lub CSD- 0,25 zł/50 kB.

4. Pozostałe usługi, nie ujęte w cenniku Planów Rodzinnych Dzwoń do Wszystkich: przesyłanie danych, 
pakietowe lub CSD- 0,25 zł/50 kB.

§4 Odpowiedzialność Abonenta

1. W przypadku: 
- rezygnacji Abonenta z Promocji przed upływem czasu określonego w §3 punkt 2,
- rozwiązania  przez Telestrada S.A. uczestnictwa w Promocji z przyczyn leżących po stronie Abonenta, 
w tym z powodu nieuregulowania  lub nieterminowego regulowania  należności  związanych z  opłatą 
wymienioną w §3 punkt 1 w okresie obowiązywania  niniejszej Promocji, Abonent jest zobowiązany do 
zapłaty kary umownej w wysokości 199 zł.

§5 Postanowienia końcowe 

1. Usługi  telekomunikacyjne,  będące przedmiotem niniejszej  Promocji  są  świadczone przez Telestrada 
S.A. na podstawie: „Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Telestrada S.A.”. 


