
WARUNKI REGULAMINU PROMOCJI „RABAT NA START”

1. OGÓLNE POSTANOWIENIA PROMOCJI
1.1. Promocja „Rabat na start”, zwana dalej „Promocją”, jest organizowana przez Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
02-284, przy Alei Krakowskiej 22A, o kapitale akcyjnym 1 367 207,50 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 „Operatorem”.
1.2.  Za Nowego Klienta uważa się klienta biznesowego, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

a) na skutek złożonego zamówienia, poprzez stronę www.telestrada.pl lub poprzez kontakt telefoniczny bądź e-mailowy
z Biurem Obsługi Klienta Operatora, zawarł nową Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z Operatorem, a
w momencie kontaktu nie był Abonentem Operatora w okresie sześciu miesięcy przed zawarciem Umowy o
Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z Operatorem;

1.3. W ramach Promocji Nowy Klient może jednorazowo skorzystać z wybranego Rabatu jako elementu Promocji:
a) Uruchomienie funkcji nagrywania połączeń za 1,00 zł netto przez jeden miesiąc.
b) Instalacja widgetu do szybkich połączeń call web za 1,00 zł netto przez jeden miesiąc.
c) Aktywacja konta testowego Wirtualnej Centrali na 30 dni za darmo.

1.4. Z Promocji mogą skorzystać Nowi Klienci w ramach wszystkich dostępnych pakietów abonamentowych na Usługi
Operatora.
1.5. Wybrany element Promocji zostanie aktywowany automatycznie w momencie dostarczenia danych umożliwiających
zalogowanie się do Panelu Klienta na skonfigurowanym koncie Nowego Klienta.
1.6. Promocja obowiązuje od dnia 01.10.2022 roku do odwołania przez Operatora.

2. WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI
2.1. Warunkiem realizacji postanowień Promocji jest:

a) złożenie zamówienia przez Nowego Klienta na Ofertę dostępną na stronie www.telestrada.pl lub złożenie zamówienia
poprzez telefoniczny lub e-mailowy kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

b) dostarczenie do Operatora podpisanych dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy telekomunikacyjnej przez
Nowego Klienta.

2.2. Niniejsze elementy Promocji łączą się ze sobą.

3. WARUNKI PRZYZNAWANIA RABATU W RAMACH PROMOCJI
3.1. Wybrany przez Nowego Klienta Rabat zostanie przyznany i aktywowany na koncie Abonenckim Nowego Klienta po
podpisaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych  z Operatorem.
3.2. Rabat jednorazowo obniży koszt usługi do kwoty określonej w pkt. 1.3.
3.3. Wartość Rabatu można wykorzystać tylko w pierwszym miesiącu obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych z Operatorem, bez możliwości zwrotu nadpłaty środków wynikających z Promocji.
3.4. Wartość Rabatu nie podlega wymianie na gotówkę ani zwrot w postaci przelewu bankowego.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Operator nie dopuszcza możliwości zawierania Umów w ramach Promocji za pośrednictwem osób trzecich i przedstawicieli
terenowych.
4.2. W przypadku rezygnacji Nowego Klienta z Promocji przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa
telekomunikacyjna lub rozwiązania Umowy przez Operatora z Nowym Klientem, w tym z powodu nieuregulowania lub
nieterminowego regulowania należności związanych z opłatą za świadczone usługi telekomunikacyjne, Operator będzie
uprawniony do żądania zapłaty kar umownych przez Nowego Klienta, w kwocie odpowiadającej wartości przyznanego Rabatu,
pomniejszonej o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania, zgodnie z art. 57 ust 6
Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
4.3. Operator przetwarza dane osobowe Nowego Klienta w ramach Promocji zgodnie z Kodeksem Przetwarzania Danych
Osobowych, zgodnie z RODO, przez Telestrada S.A., dostępnym na stronie www.telestrada.pl.
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