Regulamin promocji
„Rachunki sprytnie tańsze o 30 złotych”
§ I Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich
odbywa się promocja pod nazwą „Rachunki sprytnie tańsze o 30 złotych” (dalej jako
„Promocja”).
2. Promocja organizowana jest w aplikacji mobilnej „Sprytny Bill” przeznaczonej do
opłacania rachunków przy wykorzystaniu kart płatniczych, dostępnej na systemy
operacyjne telefonów komórkowych – Android i iOS, którą można pobrać przez stronę
internetową www.sprytnybill.pl (dalej jako „Aplikacja”).
3. Organizatorem Promocji jest uPaid Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Cząstkowskiej 14, 01-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie,
pod nr KRS 0000387683, posiadająca NIP 525-250-78-99, której kapitał zakładowy
w wysokości 100.000 złotych został w całości opłacony, będąca operatorem Aplikacji
(dalej jako „Organizator”).
4. Promocja odbywa się w okresie od 15 listopada 2016 r. do 28 lutego 2017 r. (dalej jako
„Okres trwania Promocji”).
5. Uczestnikiem Promocji może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
a) będąca osobą fizyczną, b) która zarejestruje się w Aplikacji w Okresie trwania
Promocji i będzie identyfikowana przez Organizatora po unikalnym numerze telefonu,
dotychczas niezarejestrowanym w Aplikacji c) oraz dokona w niej co najmniej jednej
transakcji płatniczej kartą wydaną w schemacie płatniczym Mastercard® (dalej jako
„Karta”) na kwotę co najmniej 10 złotych, w Okresie trwania Promocji, zgodnie
z regulaminem Aplikacji (dalej łącznie jako „Uczestnik”).
§ II Przedmiot i zasady Promocji
1. W ramach Promocji Uczestnik otrzymuje od Organizatora premię pieniężną
w wysokości 10 złotych za każdy miesiąc kalendarzowy w Okresie trwania Promocji,
o ile w takim miesiącu Uczestnik wykona Kartą w Aplikacji co najmniej jedną transakcję
płatniczą na kwotę co najmniej 10 złotych.

2. Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie trzy premie, o których mowa w ustępie
poprzedzającym, o łącznej wartości 30 złotych.
3. Wymienione w Regulaminie kwoty premii wypłacane Uczestnikom są kwotami netto.
4. Jeżeli Okres trwania Promocji nie obejmuje pełnej liczby dni danego miesiąca
kalendarzowego, promowana transakcja płatnicza musi zostać wykonana w części
miesiąca objętej Okresem trwania Promocji (np. w listopadzie 2016 r., pomiędzy
15 a 30 listopada).
5. Przy ustalaniu prawa do premii Organizator uwzględnia wyłącznie pojedyncze
transakcje płatnicze Uczestników wykonane na kwoty nie mniejsze niż 10 złotych.
Transakcje wykonane na mniejsze kwoty nie podlegają w tym względzie sumowaniu.
6. Organizator wypłaca premie za poprzedni miesiąc kalendarzowy w Okresie trwania
Promocji w terminie 20 dni od zakończenia tego miesiąca, poczynając od 1 grudnia
2016 r. Wypłata premii następuje poprzez zwrot środków pieniężanach w takiej samej
formie, w jakiej dokonana została transakcja płatnicza objęta Promocją (tj. na ten sam
numer Karty).
7. Organizator może odmówić przyznania premii osobie, która nie przeprowadziła
prawidłowo transakcji płatniczej zgodnie z postanowieniami regulaminu Aplikacji, w tym
opłaciła rachunek wystawcy, którego opłacanie nie jest dozwolone w Aplikacji zgodnie
z jej regulaminem lub cel gospodarczy transakcji nie został osiągnięty, ponieważ
rachunek odbiorcy nie był rachunkiem wystawcy faktury. W takim przypadku premia
nie zostanie uwzględniana tylko w stosunku do kwestionowanej transakcji.
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora oraz promocjami
organizowanymi przez inne podmioty w ramach systemu płatności MasterPass™.
9. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do skrócenia Okresu trwania Promocji
zpowodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wypłaty premii oraz
z innych ważnych powodów, do przedłużenia Okresu trwania Promocji, a także do
zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów, we wszystkich przypadkach po
wcześniejszym poinformowaniu Uczestników o swoim zamiarze z wyprzedzeniem co
najmniej 3-dniowym na stronie internetowej www.facebook.com/sprytnybill.
§ III Reklamacje
1. Uczestnik może zgłosić reklamację dotyczącą nieprawidłowościami związanych
z Promocją, w tym z przeprowadzeniem jej niezgodnie z warunkami i zasadami
określonymi w Regulaminie:
a) w formie pisemnej na adres: uPaid Sp. z o.o., ul. Hłaski 10A, 01-689 Warszawa,
lub
b) w formie dokumentowej na adres e-mail: bok@sprytnybill.pl.
2. W przesłanej do Organizatora reklamacji Uczestnik powinien podać: a) w nagłówku
nazwę Promocji z dopiskiem „reklamacja”, b) imię i nazwisko, c) numer telefonu
zarejestrowany w Aplikacji (jeżeli informacja ta ma związek z reklamacją), d) datę
i godzinę transakcji płatniczej (jeżeli informacja ta ma związek z reklamacją) oraz e)
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Organizator będzie przetwarzał powyższe
dane osobowe w celu rozparzenia reklamacji i zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
a po rozpatrzeniu reklamacji wspomniane dane zostaną usunięte.
3. Jeżeli Uczestnik składający reklamację w formie dokumentowej nie zażąda odpowiedzi
na reklamację w formie pisemnej i nie wskaże adresu do odesłania odpowiedzi,

Organizator zastrzega sobie uprawnienie do odesłania odpowiedzi na adres e-mail,
z którego otrzymał reklamację.
4. Organizator zobowiązuje się rozpatrzeć każdą reklamację niezwłocznie, nie później niż
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
§ IV Postanowienia końcowe
1. Korzystając z Aplikacji w Okresie trwania Promocji Uczestnik wyraża zgodę na
postanowienia Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie tej części
systemu płatniczego MasterPass™, którą nie administruje, a której prawidłowe
działanie jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji płatniczej w Aplikacji
i skorzystania z Promocji.
3. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter
promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
4. Regulamin dostępny jest w Okresie trwania Promocji na stronie internetowej
Organizatora www.sprytnybill.pl oraz na www.facebook.com/sprytnybill, a także
w siedzibie Organizatora.
5. Promocja nie jest współorganizowana przez serwis Facebook. Serwis Facebook nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu organizacji Promocji.

