Regulamin ”Promocja 1000”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem

„Promocji

1000”

jest

Currency

One

SA,

operator

serwisu

internetowykantor.pl, NIP: 7831684097 / REGON: 301920555, Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000402723
(Organizator), umożliwiający korzystanie z usługi wymiany walut online poprzez serwis pod
adresem https://internetowykantor.pl (Serwis).
2. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną
zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać
zobowiązania, posiadająca Rachunek Bankowy, która dokonała rejestracji w Serwisie

§ 2. Zasięg promocji
1. Promocja rozpoczyna się w dniu 27.03.2017 o godzinie 00:01 (data startu Promocji), a

kończy się 31.03.2018 o godzinie 23:59 (data zakończenia Promocji),
2. Uczestnikami Promocji mogą być osoby, które spełniły łącznie poniższe warunki:
a) w dniach obowiązywania Promocji zarejestrują w Serwisie konto Użytkownika
oraz do dnia rozpoczęcia Promocji nie byli Użytkownikami Serwisu, to znaczy
nie posiadali w nim konta jako osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
b) W dniach obowiązywania Promocji zarejestrują w Serwisie konto Użytkownika
poprzez formularz

rejestracyjny na

specjalnie

dedykowanych

stronach:
https://internetowykantor.pl/land/przelewy/,
https://internetowykantor.pl/land/przelewy/?alt=1
https://internetowykantor.pl/land/waluty/
c) od dnia rozpoczęcia Promocji złożą zlecenie wymiany środków o
Dowolnej jednorazowej wartości w dowolnej walucie, której wymianę Serwis
umożliwia.

3. Promocja 1000” obejmuje możliwość otrzymania przez Uczestnika Promocji: 1000 punktów
promocyjnych na wymianę 1000 EUR/CHF/USD/GBP po kursie średnim rynkowym za pierwszą

rejestrację nowego klienta w serwisie Internetowykantor.pl.
4. Wymiana po kursie średnim oznacza, że różnica między kursem kupna i kursem
sprzedaży jest równa 0% (bez spreadu).
5. Internetowykantor.pl podaje aktualny kurs średni rynkowy w panelu klienta. Przejście
do panelu klienta następuje po prawidłowej rejestracji.
6. Uczestnikiem Promocji może być każdy, kto spełni określone poniżej warunki Regulaminu.
7. Punkty przyznane w Promocji są ważne przez 3 miesiące od momentu przyznania.
8. Punkty będą przyznane automatycznie do konta w Panelu Klienta w ciągu jednego dnia po
rejestracji.
9. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez
Internetowykantor.pl.
§3. Prawa i obowiązki Uczestników
1.

Obowiązkiem

Uczestnika

Promocji

jest

przestrzeganie

zapisów

niniejszego

Regulaminu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Promocji, w sytuacji naruszenia
postanowień Regulaminu lub innych norm ogólnych, takich jak zachowanie niezgodne z
obowiązującym prawem, normami współżycia społecznego i moralnymi, społecznie
nieakceptowanymi oraz naruszającymi zasady netykiety.
§4. Prawa i obowiązki Organizatora
1. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, a także członkowie
najbliższych

rodzin tych osób. Przez członków najbliższej̇ rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych
drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
a) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji
Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Promocji
tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. Decyzja
Organizatora Promocji w tym zakresie jest ostateczna.
b) W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie
ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia,
zawieszenia, przerwania lub odwołania Promocji. W takim przypadku Organizator
poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę
promocji, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w
szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości
jak pierwotnie przyrzeczona.
c) Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem
dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie
warunków uczestnictwa w Promocji,
b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub
zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub
zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną,
c) jakichkolwiek problemów wynikających z działania bankowych serwisów
internetowych, szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych
Uczestników w związku z interakcjami z bankowymi serwisami internetowymi

§5 Postanowienia końcowe
1. W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien zwrócić się do Organizatora o
wyjaśnienie postanowień regulaminu.
2. Wszelkie

reklamacje

dotyczące

Promocji

należy

zgłaszać

na

adres

e-mail

biuro@internetowykantor.pl. Operator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od
daty ich przesłania.

