
 

 

Telestrada S.A., 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. 1.367.207,50 PLN.  

REGULAMIN PROMOCJI „ODBIERZ RABAT ZA E-FAKTURĘ” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Promocja „Odbierz rabat za e-fakturę”, zwana dalej „Promocją” jest organizowana przez Telestrada S.A. z siedzibą w 

Warszawie 02-284, przy Alei Krakowskiej 22A, o kapitale zakładowym 1.367.207,50 zł w pełni opłaconym, zarejestrowaną 

w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279791, 

NIP: 544-10-14-413, REGON: 006229011, zwaną dalej „Operatorem”. 

1.2. Z Promocji może skorzystać Abonent, który w ramach zawartej Umowy z Operatorem otrzymuje fakturę w formie 

papierowej. 

1.3. W ramach Promocji Abonent może otrzymać Rabat o wartości 5,00 zł brutto na abonament, na warunkach określonych 

w punkcie 2,  zwany dalej „Rabatem”. 

1.4. Promocja obowiązuje od dnia 19.10.2022 roku do odwołania przez Operatora.  

2. WARUNKI PRZYZNANIA RABATU NA 5 ZŁOTYCH 

2.1. Rabat w wysokości 5,00 zł brutto zostanie przyznany Abonentowi, który wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur w formie 

elektronicznej oraz udostępni w tym celu adres e-mail, na zasadach opisanych w dokumencie „Regulamin przesyłania 

faktur w formie elektronicznej przez Telestrada S.A.”. 

2.2. Rabat zostanie aktywowany od kolejnego pełnego Okresu Rozliczeniowego, następującego po dniu, w którym została 

wyrażona zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.  

2.3. W przypadku wycofania zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, Rabat zostanie dezaktywowany od kolejnego 

pełnego Okresu Rozliczeniowego, następującego po dniu, w którym zgoda została wycofana. 

2.4. Wartość Rabatu nie podlega wymianie na gotówkę ani zwrotu w postaci przelewu bankowego. 

2.5. Zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej zostały opisane w dokumencie „Regulamin przesyłania faktur w formie 

elektronicznej przez Telestrada S.A.”. 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

3.1. Promocja „Odbierz Rabat za e-fakturę” łączy się z innymi promocjami. 

3.2. Wszystkie wartości wskazane w niniejszym Regulaminie zostały podane w kwotach brutto (zawierają podatek VAT). 

3.3. Operator przetwarza dane osobowe Abonenta w ramach Promocji zgodnie z „Kodeksem Przetwarzania Danych 

Osobowych zgodnie z RODO przez Telestrada S.A.”, dostępnym na stronie www.telestrada.pl.  

3.4. Niniejszy Regulamin oraz „Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Telestrada S.A.” są dostępne na 

stronie www.telestrada.pl.  

http://www.telestrada.pl/
http://www.telestrada.pl/

