Regulamin promocji „Rabat na Terminal eBill”
ZAKRES PROMOCJI
1.1.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady na jakich odbywa się promocja prowadzona pod nazwą
„Rabat na Terminal eBill” (dalej „Promocja”).

1.2.

Organizatorem Promocji jest PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (02-230), przy ul. Jutrzenki 118,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000332228, NIP 527-2606-618, w chwili przyjmowania niniejszego Regulaminu kapitał zakładowy w wysokości 32 417 439,00 zł,
opłacony w całości, (dalej „Organizator”).

1.3.

Promocja trwa w okresie od 01.08.2016 do dnia jej odwołania przez Organizatora (dalej „Okres Promocji”), z
zastrzeżeniem, że osoby, które przystąpią do Promocji w powyższym okresie nabywają uprawnienia w niej
opisane na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

1.4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia (odwołania) Promocji w każdym czasie bez
podawania przyczyn, co nie będzie naruszało praw nabytych przed wprowadzeniem zmian lub odwołaniem
Promocji (w przypadku zawarcia stosownych umów przed taką zmianą lub odwołaniem).

1.5.

Promocja skierowana jest do przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.), rolników indywidualnych oraz innych podmiotów
zarejestrowanych w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej (REGON) (dalej „Uczestnicy)”, którzy w
Okresie Promocji, zawrą z Organizatorem umowę współpracy z agentem dotyczącą usługi eBill (dalej „Umowa
eBill”) oraz jednocześnie zawrą lub posiadają już zawartą umowę najmu urządzenia (np. terminala) od
Organizatora (dalej „Umowa Najmu”).

1.6.

Udział Uczestnika w Promocji jest całkowicie dobrowolny i równoznaczny z zapoznaniem się przez Uczestnika
z treścią niniejszego Regulaminu oraz oznacza akceptację zasad Promocji.

1.7.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym
Regulaminie.

PRZEDMIOT PROMOCJI
2.1.

W ramach Promocji Uczestnikowi przyznaje się upust (dalej ”Rabat”) w stosunku do kwoty czynszu uiszczanej
przez Uczestnika na rzecz Organizatora z tytułu Umowy Najmu (dalej „Czynsz”).

2.2.

Uczestnictwa w Promocji jak i prawa i obowiązki z nim związane, w tym również prawa żądania Rabatu nie
można przenieść na osoby trzecie bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.

2.3.

Dla celów przyznania Rabatu Uczestnikowi Organizator przyjmuje miesięczny okres rozliczeniowy.

2.4.

W przypadku osiągnięcia minimalnej miesięcznej liczby przyjętych płatności za rachunki w usłudze eBill w
wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk na danym terminalu (dalej „Minimalna Liczba Płatności”),
przyznany zostanie Rabat na Czynsz uiszczany za najem danego terminalaw wysokości 15 (słownie piętnaście)
złotych netto w kolejnym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu w którym Uczestnik osiągnął
Minimalną Liczbę Płatności. Rabat dotyczy wyłącznie terminala, na którym zrealizowano przypisaną mu
Minimalną Liczbę Płatności.

2.5.

Uczestnicy Promocji uzyskiwać będą upusty (rabaty) przez okresy wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu, chyba że umowa pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem stanowi inaczej.

2.6.

Kwoty wymienione w Umowach Najmu są kwotami nie uwzględniającymi Rabatów.

WARUNKI PROMOCJI
3.1.

Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
3.1.1. zawarcie z Organizatorem Umowy eBill;
3.1.2. zawarcie lub posiadanie z Organizatorem Umowy Najmu;
3.1.3. wyrażenie zgody na wykonanie kserokopii lub odpisu dokumentów wymaganych przez
Organizatora do zawarcia umów wskazanych w pkt 3.1.1 i 3.1.2 oraz dokumentów

potwierdzających wiarygodność płatniczą Uczestnika, zgodnie z obowiązującą procedurą
zawierania umów obowiązującą u Organizatora;
3.1.4. pozytywna weryfikacja wiarygodności płatniczej Uczestnika przez Organizatora;
3.1.5. akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
3.2.

Aby korzystać z promocji Uczestnik Promocji zobowiązany jest do: nieskładania oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy Najmu lub Umowy eBill przez okres na jaki umowy te zostały zawarte (o ile są terminowe), a w każym
wypadku nie w okresie, o którym mowa w pkt. 2.5 Regulaminu (o ile w załączniku został wskazany termin).

3.3.

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Najmu lub Umowy eBill Uczestnik zobowiązany
jest do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości równej Rabatom przyznanym przez
Ogranizatora przed dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Najmu lub Umowy eBill przez
Uczestnika. W przypadku, gdy Umowa Najmu oraz Umowa eBill zawarte są na czas nieokreślony, zaś
załącznik, o którym mowa w pkt. 2.5 Regulaminu, nie wskazuje terminu - wysokość kary umownej oblicza się
jako równowartość Rabatów przyznanych przez Ogranizatora w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Najmu lub Umowy eBill przez Uczestnika.

REKLAMACJE
4.1.

Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie listem poleconym
najpóźniej do 7 dni, licząc od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego (decyduje data otrzymania reklamacji
przez Organizatora) na adres: PayTel S.A. Oddział Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118, 33-300. Reklamacje
określone w niniejszym ustępie mogą dotyczyć tylko niezgodnego z Regulaminem sposobu prowadzenia
Promocji.

4.2.

Ewentualne reklamacje dotyczące Rabatu Uczesynicy powinni zgłaszać na piśmie listem poleconym najpóźniej
do 7 dni, licząc od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego (decyduje data otrzymania reklamacji przez
Organizatora) na adres: PayTel S.A. Oddział Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118, 33-300. Reklamacje określone
w niniejszym ustępie mogą dotyczyć tylko niezgodnego z Regulaminem sposobu wyliczenia lub przyznania
Rabatu.

4.3.

Reklamacje o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 powinny zawierać nazwę Uczestnika, dokładny adres i numer
telefonu Uczestnika oraz wskazanie powodu reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady prowadzenia Promocji.

5.2.

Regulamin dostępny jest na stronie www.paytel.pl, w siedzibie Organizatora oraz u przedstawicieli handlowych
Organizatora.

5.3.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia umów zawartych
przez Organizatora z Uczestnikiem oraz regulaminy związane ze świadczeniem Usług. W razie rozbieżności
pomiędzy treścią niniejszego regulaminu, a treścią umów stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu,
chyba że stanowi on inaczej. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego.

5.4.

W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminiem o sposobie załatwienia sprawy rozstrzyga
Organizator.

5.5.

W przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad Promocji lub zawartej Umowy Najmu lub Umowy eBill,
Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Promocji, bez składania jakichkolwiek dodatkowych
oświadczeń.

5.6.

O zmianach w Regulaminie Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany.

5.7.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą uruchomienia Promocji.

*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „RABAT NA TERMINAL EBILL”.
Tabela rabatów przyznanych Uczestnikowi w ramach promocji Uczestnikowi:

USŁUGA

KWOTA PRZED RABATEM

RABAT

KWOTA PO RABACIE

Najem terminala

………………… zł

………………… zł

………………… zł

Inne: …………………

………………… zł

………………… zł

………………… zł

Upusty wskazane powyżej obowiązują przez okres: …………………………………………. / bezterminowo* od daty
zawarcia z Organizatorem Umowy eBill.

*Niepotrzebne skreślić
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