Promocja: „Podaj Dalej z mPay”
Czas trwania promocji: 8.02.2016 do odwołania
Nazwa Promocji: „Podaj Dalej z mPay”
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§1. Postanowienia Ogólne.
Organizatorem Promocji, prowadzonej pod nazwą: „Podaj Dalej z mPay” jest mPay S.A
z siedzibą w Warszawie, ul Grochowska 21a, 04-186 Warszawa, wpisany do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000172708, z kapitałem
w wysokości 7 320 000 PLN NIP: 521-325-82-16 REGON: 015506707 zwany dalej
„mPay” („Organizator”).
Promocja jest organizowana na terenie Polski od 8.02.2016 do odwołania („Czas
Trwania Promocji”).
Osoba biorąca udział w Promocji wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich
postanowień Regulaminu Promocji. Udział w Promocji jest równoznaczny z
wyrażeniem przez Uczestników Promocji zgody na przetwarzanie przez mPay S.A. ich
danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji oraz w celach marketingowych,
w tym na wysyłanie informacji handlowych droga elektroniczną.
Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wglądu do przekazanych danych
osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.
§2. Zasady udziału i przebieg Promocji.
Uczestnikami Promocji są osoby („Polecający”), które w Czasie Trwania Promocji
polecą aplikację mPay Płatności Mobilne innym osobom oraz osoby („Poleceni”), które
dokonają rejestracji w aplikacji mPay Płatności Mobilne z podaniem numeru telefonu
Polecającego.
Wysłanie pierwszego polecenia lub dokonanie rejestracji w aplikacji mPay Płatności
Mobilne z podaniem numeru telefonu Polecającego jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu i przystąpieniem do Promocji
Polecenie uważa się za zrealizowane po rejestracji przez Poleconego w aplikacji mPay
Płatności Mobilne oraz podaniu przez niego w trakcie rejestracji numeru telefonu
Polecającego.
Każdy Polecający, którego polecenie zostanie zrealizowane zgodnie z pkt. 2 §2 tego
Regulaminu, otrzyma promocyjne zasilenie swojego salda w systemie mPay w
wysokości 2 PLN.
Każdy Polecony, który zarejestruje się w aplikacji mPay Płatności Mobilne otrzyma
promocyjne zasilenie swojego salda w systemie mPay w wysokości 2 PLN.
Maksymalna łączna wartość promocyjnych zasileń przypadających na jednego
Uczestnika Promocji wynosi 500 PLN.
Polecający/Polecony może wykorzystać promocyjne doładowanie na zakup parkowania
lub biletów komunikacji miejskiej w aplikacji mPay Płatności Mobilne.
Zasilenie konta nastąpi w najszybszym możliwym czasie, nie dłuższym niż 3 dni
robocze.
Jeżeli Polecający lub Polecony nie wykonają żadnej transakcji w ciągu 3 miesięcy od
dnia otrzymania promocyjnego zasilenia salda mPay, kwota promocyjnego zasilenia
zostanie cofnięta.

10. W celu ułatwienia procesu polecania aplikacji Organizator udostępnia funkcję Zaproś w
aplikacji mobilnej mPay Płatności Mobilne. Skorzystanie z tej funkcji wiąże się z
udostępnieniem Polecanemu imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby
Polecającej podanych podczas rejestracji w systemie mPay.
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§3. Reklamacje.
Reklamacje związane z niedokonaniem zasilenia salda Polecającego lub Poleconego lub
nieprawidłowym dokonaniem lub rozliczeniem Płatności przez mPay S.A. powinny być
zgłaszane do Organizatora w terminie 7 dni od wystąpienia nieprawidłowości na adres
e-mail: marketing@mpay.pl.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane
Polecającego/Poleconego niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, takie jak numer
telefonu oraz adres mailowy.
Reklamacje zgłaszane do Organizatora będą rozpatrywane przez Organizatora w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator, rozpatrując
reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji
Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem.

§4. Postanowienia końcowe.
mPay S.A. zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji w
dowolnym terminie bez konieczności podawania przyczyny.
Regulamin Promocji jest dostępny na stronie mpay.pl/podajdalej.
Regulamin obowiązuje od dnia 8.02.2016 r., wraz z późniejszymi zmianami, a wszelkie
zmiany niniejszego regulaminu stają się obowiązujące z chwilą opublikowania na
stronie internetowej mpay.pl/podajdalej.
Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter
informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego
Regulaminu.
Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Organizatora.
Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą
losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik
zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o
grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 2001, poz. 1540 z późn. zm.).

