Regulamin Promocji
„Niezapomniany pakiet przeżyć”
(dalej „Regulamin”)
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§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna
połączona z konkursem pod wspólną nazwą „Niezapomniany pakiet przeżyć” (dalej łącznie:
„Promocja”).
Organizatorem Promocji jest Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny
Hiszpańskich 8 (kod pocztowy 02-685), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000594858, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200 000 PLN, NIP
5213717701, REGON 363443466 (dalej „Organizator”), będący operatorem strony internetowej
www.chwilowkomat.pl.
Promocja nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540).
Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony
internetowej www.chwilowkomat.pl (dalej „Strona Promocyjna”).
Promocja polega na możliwości wzięcia udziału w Konkursie przez osoby spełniające wymogi
określone w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Uczestnicy”) i wygrania nagród określonych w
niniejszym Regulaminie.
Celem promocji jest promowanie wybranych produktów i usług Organizatora.
Fundatorem nagród w Promocji jest Organizator.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Udział w Promocji biorą wszyscy Uczestnicy, którzy spełnią warunki określone w niniejszym
Regulaminie.
Promocja zaczyna się 22.01.2018r. i trwa do 07.08.2018r. (dalej „Czas Trwania Promocji”), ale w
żadnym razie nie dłużej niż do wyłonienia ostatniego ze zwycięzców z puli nagród określonej w § 3
ust. 15 Regulaminu.
Uczestnictwo w Promocji i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest
całkowicie dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Promocji.

§ 2 Warunki uczestnictwa i zasady Promocji
1. W Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione
w jakiejkolwiek formie prawnej u Organizatora i członkowie rodzin w/w osób. Przez członków
rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do II stopnia i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia lub spowinowacenia.
2. W Promocji biorą udział Uczestnicy, którzy przed okresem obowiązywania Promocji lub w jej
trakcie mają co najmniej dwie (2) kolejno zaciągnięte pożyczki za pośrednictwem Organizatora i w
okresie trwania Promocji uzyskają za pośrednictwem Organizatora kolejną Pożyczkę (tj. trzecią lub
kolejną), przy czym okres od udzielenia poprzedniej Pożyczki oraz Pożyczki, która decyduje o
spełnieniu ww. wymogu kwalifikacyjnego nie może być dłuższy niż 30 dni. Promocja nie obowiązuje
w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy pożyczki będącej kolejną Pożyczką (tj. trzecią
lub kolejną). O spełnieniu warunków Promocji Organizator informował będzie poszczególnych
Uczestników drogą elektroniczną.
3. Każdy Uczestnik ma możliwość jednokrotnego udziału w Promocji i Konkursie w okresie ich
trwania.
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4. Wybór nagrody w Promocji jest realizowany za pomocą aplikacji, znajdującej się na stronie
www.wyjatkowyprezent.pl, w związku z tym możliwość uczestnictwa może zależeć od możliwości
sprzętowych i technicznych, jakimi dysponuje Uczestnik Promocji. Minimalne wymagania
sprzętowe i techniczne to: obsługa javascript, system operacyjny Windows 7+ (przeglądarki: IE 10+;
Google Chrome 49+; Firefox 45+) lub Mac OS X (przeglądarki: Google Chrome 49+; Firefox 45+,
Safari 9) dla komputerów stacjonarnych i laptopów oraz system operacyjny Android 4.1+
(przeglądarka: Chrome) lub iOS 8+ (przeglądarki: Chrome, Safari) dla urządzeń mobilnych z
włączonymi ciasteczkami (tj. obsługę plików typu „cookie"), dostęp do internetu.
§ 3 Konkurs
1. Promocja polega na zaoferowaniu każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki określone w
niniejszym Regulaminie możliwości udziału w Konkursie opisanym w niniejszym Regulaminie i
wygrania nagrody (w przypadku wygrania przez danego Uczestnika jednej z edycji Konkursu) w
postaci vouchera do wykorzystania w wyjątkowyprezent.pl, o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt
złotych) – dalej jako „Nagroda”.
2. Konkurs podzielony jest na edycje, z których każda odbywa się w kolejnym tygodniu Czasu Trwania
Promocji.
3. Zwycięzca każdej edycji zostanie wyłoniony następnego dnia roboczego przypadającego po
zakończeniu danej edycji, o której mowa w ust. 2 powyżej.
4. Uczestnik składający zgłoszenie udziału w Konkursie w postaci przesłania zgłoszenia konkursowego
zawierającego odpowiedź na Pytanie Konkursowe bierze udział wyłącznie w edycji Konkursu, która
przypada w dacie przesłania zgłoszenia konkursowego.
5. Zadaniem konkursowym Uczestnika biorącego udział w danej edycji Konkursu jest odpowiedź
jednym zdaniem na pytanie: „Dlaczego właśnie Ty zasługujesz na nagrodę?” (dalej: „Pytanie
Konkursowe”). Odpowiedź należy umieścić w treści wiadomości e-mail i przesłać ją na adres:
promocje@chwilowkomat.pl. Ponadto, do wysłania odpowiedzi, Uczestnik powinien użyć swojego
adresu e-mail, na który zarejestrował się w serwisie Organizatora (ten sam adres e-mail, który jest
loginem do Panelu Klienta). Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania odpowiedzi na
Pytanie Konkursowe w komunikacji marketingowej oraz na stronie internetowej serwisów
należących do Organizatora.
6. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest:
a) spełnienie wymogu określonego w § 2 ust. 2 Regulaminu
b) spełnienie wymogu określonego w § 3 ust. 5 Regulaminu
c) poprawne wysłanie zgłoszenia udziału w Konkursie.
7. Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
8. Zgłoszenia udziału w Konkursie zawierające odpowiedzi niezwiązane z Pytaniem Konkursowym,
odpowiedzi naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub normy społeczne i
obyczajowe, jak również odpowiedzi, które naruszają lub mogą naruszać prawa lub dobra osób
trzecich, nie będą brane pod uwagę.
9. Wyłonienie zwycięzców w Konkursie odbywa się w siedzibie Organizatora, w Warszawie przy ul.
Rodziny Hiszpańskich 8 (kod pocztowy 02-685).
10. Wyłonienie zwycięzcy w zakresie Nagrody w Konkursie dokonuje specjalnie powołana do tego
przez Organizatora Komisja Konkursowa po zakończeniu każdej edycji Konkursu i weryfikacji
prawidłowości zgłoszeń, w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności oraz kreatywności
nadesłanych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.
11. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że odpowiedź na Pytanie Konkursowe jest jego
autorstwa oraz, że nie zostały naruszone w żaden sposób prawa osób trzecich.
12. Dokonując zgłoszenia do Konkursu Uczestnik uprawnia Organizatora do publikacji jego odpowiedzi
na Pytanie Konkursowe w sieci Internet wraz z imieniem Uczestnika.
13. Jeśli w związku z prawami autorskimi do odpowiedzi w stosunku do Organizatora wystąpią z
roszczeniami osoby trzecie, to Uczestnik zobowiązuje się przejąć na siebie roszczenia tych osób.
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14. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe podjęta przez
Komisję Konkursową jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia
reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
15. W każdej edycji Konkursu wyłaniana jest jedna zwycięska odpowiedź, przy czym we wszystkich
edycjach konkursu Organizator wyłoni 100 zwycięzców. Organizator zastrzega sobie możliwość
wyłonienia w danej edycji większej ilości zwycięskich odpowiedzi.
16. Zwycięzca Nagrody w każdej z edycji Konkursu, zostanie poinformowany przez Organizatora o
zwycięstwie w Konkursie indywidualnie za pośrednictwem wiadomości e-mail tego samego dnia
którego nastąpi rozstrzygnięcie danej edycji Konkursu. Wiadomość mailowa będzie zawierać
numer vouchera z dedykowanym numer rezerwacyjnym, na podstawie którego będzie można
zrealizować nagrodę klikając na link zawarty w wiadomości www.wyjatkowyprezent.pl/rezerwacje
i przechodząc do witryny www.wyjatkowyprezent.pl. Uczestnik ma do wyboru jednego z 60
dostępnych prezentów.
17. W przypadku, gdyby wartość wybranego prezentu na witrynie wyjatkowyprezent.pl, z którego
chciałby skorzystać Uczestnik przewyższa wartość vouchera, Uczestnik ma obowiązek pokryć we
własnym zakresie różnicę pomiędzy wartością vouchera a wartością wybranego prezentu.
18. Ostateczny termin rezerwacji wynosi 28 dni przed końcem ważności vouchera. Rezerwacji lub
zmian w rezerwacji można dokonać minimum na 5 dni roboczych przed pożądanym terminem. W
przypadku prezentów sezonowych realizacja odbywa się jedynie w sezonie.
19. Voucher na prezent jest ważny od dnia wydania go Uczestnikowi do dnia 7.08.2018.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowego adresu
email.
§ 4 Reklamacje
1. Reklamacje odnośnie do przebiegu Promocji i Konkursu mogą być zgłaszane osobiście lub listownie
na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1, lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący
adres: promocje@chwilowkomat.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika (do korespondencji) jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia
reklamacyjnego.
4. O wyniku reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym
wysłanym na adres reklamującego lub adres e-mail (w zależności od sposobu złożenia reklamacji
przez Uczestnika) w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§ 5 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Primus Finance Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (kod pocztowy 02-685), wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000594858, posiadająca
kapitał zakładowy w wysokości 200 000 PLN, NIP 5213717701, REGON 363443466.
2. Informujemy, że dane osobowe podane przez Uczestników Promocji w związku
ze zgłoszeniem udziału w Promocji i Konkursie są przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji
Promocji (w tym w celu rozpatrywania reklamacji Uczestników) i statystycznych. Zgodnie z
zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
1997 nr 133 poz. 883. z późn. zm.), Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w
zakresie związanym z udziałem w Promocji i Konkursie.
3. W przypadku wyrażenia odrębnych i dobrowolnych zgód przez Uczestnika dane mogą być
przetwarzane w celach marketingowych Organizatora oraz w celu wysyłki newsletter
zawierającego informacje handlowe administratora danych.
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§6 Postanowienia końcowe
Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora pod adresami
wskazanymi na wstępnie Regulaminu. Regulamin jest również dostępny na Stronie Organizatora
(https://chwilowkomat.pl/niezapomniany-pakiet-przezyc.pdf) z możliwością pobrania i zapisania
w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Promocji spełniają warunki
określone w Regulaminie.
Organizator Promocji zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których
działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek Organizatora lub
są sprzeczne z prawem.
Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Promocji można zgłaszać pod adres Organizatora
wskazany na wstępie Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący
adres: promocje@chwilowkomat.pl z dopiskiem: Promocja „Niezapomniany pakiet przeżyć”
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