Regulamin Promocji „Odzyskaj piątaka”
§ 1. Organizator Promocji
Organizatorem promocji, prowadzonej pod nazwą „Odzyskaj piątaka” (dalej zwaną
"Promocja") jest SkyCash Poland Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1,
00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym
Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000315361, NIP 9571005969, REGON
220677198, zwana dalej „Organizatorem”.
§ 2. Okres trwania Promocji
Promocja jest organizowana na terytorium Polski od dnia 22 lipca 2016 r. od godziny
00:00:00 i trwa do wyczerpania limitu, o którym mowa w § 4 ust. 6, jednakże nie dłużej niż
do dnia 30 września 2016 r. do godziny 23:59:59.
§ 3. Uczestnik Promocji
Uczestnikiem Promocji może być każdy zarejestrowany Użytkownik aplikacji SkyCash
spełniający Warunki Promocji określone w § 4 poniżej, zwany dalej „Uczestnikiem”.
§ 4. Warunki Promocji
1. Każdemu Użytkownikowi aplikacji SkyCash, który w okresie trwania Promocji spełnił
warunki Promocji opisane w § 4 poniżej, Organizator zasili konto SkyCash kwotą w
wysokości 5 złotych, w terminie 2 dni od daty Doładowania, z zastrzeżeniem § 4 ust 5.
2. Warunkiem udziału w Promocji jest jednorazowy zakup doładowania telefonu na kartę
(dalej: „Doładowanie”) w aplikacji SkyCash przez Użytkownika w Okresie trwania
Promocji, za kwotę nie mniejszą niż 50 (pięćdziesiąt) złotych.

3. Promocja obejmuje wyłącznie Użytkowników, którzy przed Okresem trwania Promocji,
nie korzystali z usługi „Doładowania GSM” w aplikacji SkyCash.
4. Każdy Użytkownik aplikacji SkyCash może skorzystać z Promocji tylko raz.

5. Limit środków przeznaczonych przez Organizatora do wypłaty zasileń konta SkyCash
wynosi 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

7. Kwota dokonanego przez Organizatora zasilenia konta SkyCash otrzymana przez
Użytkownika w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na
podstawie art. 21 ust.1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.).
§ 5 Reklamacje
1. Uczestnik może zgłosić reklamację, w zakresie funkcjonowania aplikacji SkyCash ora z
Promocji, pisemnie na adres SkyCash Poland S.A.: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, a także
poprzez adres email: bok@skycash.com.
2. Reklamacje składane do Organizatora powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika,
numer telefonu zarejestrowany w aplikacji SkyCash oraz opis problemu, a także wyraźną
zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji.
3. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy zostanie udzielona przez
Organizatora pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną, bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach
termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po
uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności
wymagających dodatkowego ustalenia.
§ 6 Postanowienia końcowe
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2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji oraz jej prawidłowy
przebieg.
3. W braku odmiennych postanowień, pojęcia użyte w niniejszym regulaminie i pisane z
dużej litery przyjmują znaczenie nadane im w „Regulaminie Użytkownika Systemu
SkyCash” dostępnym pod adresem: http://skycash.com/regulamin.html (stan na dzień
21.07.2016 r.).
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w jej zakresie jest
Organizator, który będzie je przetwarzał w celu realizacji i przeprowadzenia Promocji.
Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.

