WARUNKI OKRESLAJĄCE PRZEDMIOT AUKCJI CHARYTATYWNEJ
Walutomat dla WOŚP 2018
1. Niniejsze warunki określają przedmiot aukcji internetowej na platformie internetowej
www.charytatywni.allegro.pl wystawionej przez Currency One SA z siedzibą w
Poznaniu, przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, kapitał zakładowy 3 450 000
zł (w całości wpłacony), zwaną dalej: "Currency One", będącą operatorem serwisu
Walutomat.pl, zwanego dalej: "Walutomat.pl".
2. Przedmiotem aukcji jest udzielenie obniżki o 75% prowizji pobieranej przez Currency
One od użytkownika, zgodnie z regulaminem Walutomat.pl, z tytułu pośrednictwa w
transakcji wymiany walut przeprowadzanych w Walutomat.pl. Obniżona prowizja
obejmuje wyłącznie transakcje wymiany walut zrealizowane w wyniku zleceń
wymiany walut złożonych przez zwycięzcę aukcji w okresie jednego roku od dnia
wprowadzenia zniżki. Obniżka, o której mowa w zdaniach poprzedzających nie łączy
się z innymi rabatami, upustami oraz zniżkami uprawniającymi do obniżenia prowizji
za pośrednictwo w transakcji wymiany walut w Walutomat.pl.
3. Zasady przeprowadzenia aukcji i wyłonienia jej zwycięzcy określa regulamin serwisu
charytatywni.allegro.pl.
4. Warunkiem skorzystania przez zwycięzcę aukcji z obniżki prowizji, o której mowa w
pkt 2 powyżej, jest:
a) posiadanie przez zwycięzcę aukcji konta użytkownika w Walutomat.pl oraz
pozytywna identyfikacja użytkownika przez Currency One na zasadach
określonych w regulaminie Walutomat.pl. W przypadku wygrania aukcji przez
osobę, która nie spełnia warunków wskazanych w zdaniu poprzedzającym,
skorzystanie z obniżki prowizji, o której mowa w pkt 2 powyżej, wymaga
dokonania rejestracji zwycięzcy aukcji w Walutomat.pl oraz uzyskanie pozytywnej
identyfikacji użytkownika przez Currency One na zasadach określonych w
regulaminie Walutomat.pl;
b) poinformowanie Currency One przez zwycięzcę aukcji o wylicytowaniu zniżki za
pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kontakt@walutomat.pl w ciągu
dwóch tygodni od dnia zakończenia licytacji;
c) Currency One poinformuje zwycięzcę licytacji o wprowadzeniu zniżki w
wiadomości e-mail;
d) pełna zgodność danych zwycięzcy aukcji, w tym imienia i nazwiska albo nazwy
osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, z danymi użytkownika
Walutomat.pl.
5. Zniżka na prowizje od wymiany walut zostanie wprowadzona gdy
6. Warunki i zakres świadczenia usług w Walutomat.pl, wymagania techniczne
korzystania z usług w Walutomat.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów,
prawa i obowiązki użytkownika oraz tryb postępowania reklamacyjnego określa
regulaminu
Walutomat.pl
dostępny
pod
adresem
https://www.walutomat.pl/regulamin/.

