REGULAMIN PROMOCJI „+50!”
I.

Niniejszym Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „+50!”, dalej jako
„Promocja”, organizowanej przez spółkę pod firmą: „P2P LENDING Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, mieszcząca się pod
adresem: 01-445 Warszawa, ul. E. Ciołka 11a lok. 310, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego za numerem: 0000597369, REGON 363563526, NIP 952-214-24-36,
o

kapitale

zakładowym

w

wysokości

300.000,00

złotych,

dalej

jako

„Organizator”, za pośrednictwem niniejszego Serwisu.
II.

Niniejszym Regulamin dostępny jest na stronie www.emonero.pl

III. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu
zastosowania znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu dostępnego na
stronie www.emonero.pl.
IV. Promocja obowiązuje w okresie: od 10 listopada 2016 r. do dnia 20 listopada

2016 r. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia
Promocji lub jej przedłużenia.
V. Uczestnikiem Promocji może być Użytkownik, tj. osoba fizyczna, która przeszła
proces rejestracji w Serwisie eMonero.pl i posiada aktywną Kartę Użytkownika.
VI. „Użytkownik” to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba powyżej 18 roku życia, która nie została ubezwłasnowolniona
częściowo lub w całości, spełniająca następujące kryteria:
a) stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
b) obywatelstwo polskie,
c) ważny dowód osobisty wydany na terytorium Polski,
d) aktywny rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terenie Polski,
e) jest rezydentem podatkowym w Polsce,
f)

nie prowadzi działalności gospodarczej,

g) pozytywne przeszła proces Rejestracji i posiada Kartę Użytkownika w
Serwisie,
h) osoba spełniająca warunki uprawniające do korzystania z Serwisu
zastrzeżone w Regulaminie Serwisu eMonero dla Pożyczkodawcy lub
Pożyczkobiorcy.

VII. Zasady promocji:
a) każdy Użytkownik dokonujący wpłaty w wysokości co najmniej 1.000,00
(tysiąc) złotych celem udzielania pożyczek za pośrednictwem eMonero
otrzyma

od

eMonero

dodatkowe

50,00

(pięćdziesiąt)

złotych

do

wykorzystania w Serwisie,
b) niezależnie od wysokości wpłaty, Użytkownik otrzyma od eMonero dodatkową
kwotę w wysokości 50,00 złotych,
c) dodatkowo przyznana kwota nie jest wypłacana Użytkownikowi, lecz
powiększa

jego

kapitał

przeznaczony

do

udzielania

pożyczek

za

pośrednictwem eMonero,
d) dodatkowe 50,00 złotych może być wykorzystane wyłącznie na poczet
udzielania pożyczek za pośrednictwem eMonero,
e) środki wpłacone przez Użytkownika, co do których eMonero przyznało
dodatkowe 50,00 złotych, muszą zostać pozostawione do wykorzystania na
poczet

udzielania

pożyczek

na

okres

90

dni

lub

do

czasu

ich

rozdysponowania na udzielenie pożyczek za pośrednictwem eMonero wraz z
dodatkowo przyznaną kwotą 50,00 złotych,
f) w przypadku nie wykorzystania środków na poczet udzielania pożyczek,
środki zostaną zwrócone do eMonero,
g) dodatkowe środki nie będą wypłacane poza serwisem eMonero i są możliwe
do wykorzystania wyłącznie w drodze udzielania pożyczek.
VIII. W ramach Promocji jeden Użytkownik może otrzymać od eMonero dodatkowe
50,00 złotych wyłącznie raz.
IX.

eMonero jest uprawnione do naliczania prowizji od dodatkowych środków,
otrzymanych przez Użytkownika w związku z Promocją, wyłącznie jeśli zostaną
wykorzystane na poczet udzielenia pożyczek.

X.

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

zmiany

postanowień

niniejszego

Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności technicznoorganizacyjnych.

Zmiana

będzie

każdorazowo

ogłaszana

na

stronie

www.emonero.pl
XI.

Biorący udział w Promocji oświadcza, iż wyraża zgodę na zasady Promocji
określone w niniejszym Regulaminie.

