
 

  1 

REGULAMIN PROMOCJI „Rabat na start” 

  

§1. Postanowienia oǵlne  

1. Organizatorem Promocji „Rabat na start” jest Currency One SA, operator serwisu Walutomat 

(NIP: 7831684097, REGON: 301920555, S̨d Rejonowy Pozná Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S̨dowego pod numerem KRS 

0000402723 (Organizator), umȯliwiaj̨cego wymian̨ walut w Internecie przez platform̨ 

dost̨pn̨ pod adresami https://walutomat.pl oraz https://nowy.walutomat.pl ), (Serwis).  

2. Uczestnikiem Promocji mȯe bý wył̨cznie osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadaj̨ca osobowóci prawnej, zamieszkała lub z siedzib̨ na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

§2. Zasady promocji  

1. Przedmiotem promocji „Rabat na start” jest promocja rabatowa adresowana do U̇ytkowniḱw 

serwisu walutomat.pl oraz nowy.walutomat.pl, spełniaj̨cych kryteria i warunki opisane w 

paragrafie 2 niniejszego Regulaminu.  

2. Promocja „Rabat na start” rozpoczyna sį w dniu 20.02.2015 o godzinie 00:01 (data startu 

promocji), a kóczy sį 31.12.2015 o godzinie 23:59 (data zakóczenia promocji), przy czym, 

wȧnó́ poszczeǵlnych kod́w rabatowych okrélona jest kȧdorazowo dla danego kodu i nie 

mȯe przekroczý daty 31.12.2015 (mȯe bý natomiast kŕtsza).  

3. Uczestnikami promocji „Rabat na start” mog̨ bý osoby, kt́re spełniły ł̨cznie poni̇sze 

warunki:  

a) w dniach obowįzywania promocji zarejestruj̨ w serwisie nowy.walutomat.pl konto 

u̇ytkownika oraz do dnia rozpocz̨cia promocji nie byli u̇ytkownikami ww. serwisu, to 

znaczy nie posiadali w nim konta jako osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadaj̨ca osobowóci prawnej,  

b) w dniach obowįzywania promocji zarejestruj̨ w serwisie nowy.walutomat.pl konto 

u̇ytkownika wpisuj̨c w formularzu rejestracyjnym dany kod promocyjny, oraz do dnia 

rozpocz̨cia promocji nie byli u̇ytkownikami ww. serwisu, to znaczy nie posiadali w 

nim konta jako osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj̨ca 

osobowóci prawnej,  
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c) od dnia rozpocz̨cia promocji do dnia okrélonego dla danego kodu rabatowego 

(najṕźniej do dnia 31.12.2015) do godz. 23:59 złǫ̇ zlecenie wymiany ́rodḱw o 

dowolnej jednorazowej wartóci w dowolnej walucie, kt́rej wymian̨ serwis umȯliwia.  

4. Promocja polega na umȯliwieniu Uczestnikom, spełniaj̨cym kryteria opisane w punkcie 1 

paragrafu 2 niniejszego Regulaminu, promocyjne skorzystanie z usług serwisu 

nowy.walutomat.pl, co oznacza, ̇e serwis naliczy i pobierze prowizj̨ z tytułu pórednictwa w 

pierwszej, po rejestracji konta w serwisie, transakcji wymiany (złȯenia zlecenia) w wysokóci 

okrélonej kȧdorazowo dla danego kodu rabatowego, przy czym nie mȯe bẏ ni̇sza ni̇ 30% 

podstawowej stawki prowizji pobieranej przez serwis, kt́ra wynosi 0,2% wartóci 

zrealizowanego zlecenia.  

5. W przypadku anulowania pierwszego zlecenia wymiany obj̨tego zni̇k̨, kȧde kolejne zlecenie 

jest realizowane wg podstawowej stawki prowizji pobieranej przez serwis, tj. 0,2% wartóci 

zrealizowanego zlecenia.  

6. Jéli Uczestnik złȯy wįcej ni̇ jedno zlecenie wymiany zgodne z warunkami opisanymi w 

punkcie 3b. paragraf 2, promocj̨ zostanie obj̨te to, kt́re zostanie zakóczone jako pierwsze.  

7. Jéli w trakcie trwania niniejszej promocji u̇ytkownik skorzysta z innej promocji operatora 

umȯliwiaj̨cej zrealizowanie pierwszej transakcji u̇ytkownika na warunkach korzystniejszych, 

ni̇ wskazane w punkcie 3 niniejszego regulaminu, kolejna transakcja u̇ytkownika zostanie 

zrealizowana na standardowych warunkach.  

§3. Prawa i obowįzki Uczestniḱw  

1. Obowįzkiem Uczestnika promocji jest przestrzeganie zapiśw niniejszego Regulaminu pod 

rygorem wykluczenia z uczestnictwa w promocji, w sytuacji naruszenia postanowié Regulaminu 

lub innych norm oǵlnych, takich jak zachowanie niezgodne z obowįzuj̨cym prawem, normami 

wsṕł̇ycia społecznego i moralnymi, społecznie nieakceptowanymi oraz naruszaj̨cymi zasady 

netykiety.  

§4. Prawa i obowįzki Organizatora  

1. W Promocji nie mog̨ uczestniczý pracownicy Organizatora, oraz innych podmiot́w bior̨cych 

bezpóredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, a tak̇e członkowie najbli̇szych 

rodzin tych ośb. Przez członḱw najbli̇szej rodziny rozumie sį: wst̨pnych, zst̨pnych, 

rodzéstwo, mał̇onḱw, mał̇onḱw rodzéstwa, rodzićw, mał̇onḱw, krewnych i 

powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostaj̨ce w stosunku przysposobienia.  
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestniḱw, a w 

skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Promocji tych Uczestniḱw, kt́rzy 

naruszaj̨ postanowienia niniejszego Regulaminu. Decyzja Organizatora Promocji w tym zakresie 

jest ostateczna. 

3. W przypadku zaistnienie siły wẏszej lub innego zdarzenia, na kt́re Organizator nie ma wpływu, 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłu̇enia, skŕcenia, zawieszenia, przerwania lub 

odwołania Promocji. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestniḱw o powodach 

zaistniałych zmian i zaproponuje inn̨ form̨ Promocji, kt́ra nie pogorszy dotychczasowych 

warunḱw uczestnictwa, a w szczeǵlnóci nie b̨dzie oferowá nagrody o mniejszej wartóci lub 

gorszej jakóci jak pierwotnie przyrzeczona.  

4. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialnóci za: 

a)  ewentualne problemy techniczne, w szczeǵlnóci zwįzane z działaniem dostawćw 

usług internetowych, kt́re mogłyby mié wpływ na wypełnienie warunḱw uczestnictwa 

w Promocji, 

b) poł̨czenia internetowe, w szczeǵlnóci za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie 

takiego poł̨czenia mog̨cych spowodowá strat̨ lub zniszczenie tréci przesłanych 

drog̨ elektroniczn̨, 

c) jakichkolwiek probleḿw wynikaj̨cych z działania bankowych serwiśw internetowych, 

d) szkody, jakie mog̨ wyst̨pí w systemach komputerowych Uczestniḱw w zwįzku z 

interakcjami z bankowymi serwisami internetowymi.  

§ 5. Postanowienia kócowe  

1. W przypadku w̨tpliwóci Uczestnik powinien zwŕcí się̨ do Organizatora o wyjánienie 

postanowié regulaminu. Zgłoszé mȯna dokonywá pod adresem kontakt@walutomat.pl  

2. Wszelkie reklamacje dotycz̨ce Promocji nalėy zgłaszá́́ na adres e-mail 

reklamacje@walutomat.pl. Operator rozpatrzy reklamacje w cįgu 30 dni roboczych od daty ich 

przesłania.  

 

 

 

 

 


