Regulamin Promocji „100% rabatu w www.DobryKantor.pl”

§1 Informacje ogólne

1.
Niniejsza Promocja o nazwie „100% rabatu w www.DobryKantor.pl” nie jest grą losową ani
zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(Dz.U. z 2009 roku, Nr 201, poz. 1540).

2.
Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z
2002 roku, Nr 101, poz. 926, z zm.).

3.
Organizatorem Promocji jest Spółka Super Grupa PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul.
Trakt Św. Wojciecha 149, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000694486, numerem NIP 9571075102 i REGON 222165670 (dalej: „Organizator”).

§2 Zasady promocji

1.
Promocja polega na przyznaniu Użytkownikowi (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie
kantoru internetowego www.DobryKantor.pl) rabatu na wszystkie operacje wymiany waluty,
zarówno kupna, jak i sprzedaży, w wysokości i na czas określony dalej w regulaminie.

2.
Rabat wyliczany jest procentowo od marży Dostawcy. Marża obliczona jest jako różnica
pomiędzy ceną kupna/sprzedaży waluty przez Użytkownika, a uśrednioną ceną kupna/sprzedaży
waluty przez Dostawcę. Kursy kupna/sprzedaży waluty Użytkownika jak też Dostawcy, będące
podstawą do wyliczenia marży, wyznaczane są w tym samym momencie. Kurs średni, jak też kurs
kupna/sprzedaży waluty przez Dostawcę jest dla Administratora Serwisu punktem odniesienia, w
oparciu o który, po określeniu wysokości marży na transakcji kupna/sprzedaży waluty, ustalane są
kursy odpowiednio kupna, jak i sprzedaży waluty dla Użytkownika. Kursy kupna i sprzedaży waluty
widoczne są na elektronicznej tablicy kursów walut umieszczonej w serwisie internetowym na
stronie www.DobryKantor.pl. Wysokość marży dla transakcji kupna nie musi być identyczna z marżą
dla transakcji sprzedaży waluty.

§3 Szczegóły promocji

1.
Rabat za polecenie polega na przyznaniu rabatu w wysokości 10% na okres 30 dni,
użytkownikowi, który poleci Kantor Internetowy www.DobryKantor.pl, co najmniej jednej osobie,
nie będącej dotychczas użytkownikiem Kantoru Internetowego www.DobryKantor.pl. Ponadto
nowy użytkownik zawrze, co najmniej jedną transakcję wymiany walut w serwisie. Okres 30 dni liczy
się od kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym użytkownik za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres kontakt@DobryKantor.pl, dokona zgłoszenia o danych nowego
użytkownika oraz fakcie zawarcia przez niego pierwszej transakcji. Za nowego użytkownika uznaje
się osobę, która do dnia 31.10.2017 roku, nie posiadała w Kantorze Internetowym
www.DobryKantor.pl profilu, niezależnie jakim adresem e-mail się posługuje. Administrator
zastrzega sobie prawo do kontaktu z polecanym „nowym” użytkownikiem w celu weryfikacji danych
osoby polecającej. Rabat w wysokości 10 %, na okres 30 dni, przyznawany jest za każdego jednego
poleconego nowego użytkownika, który dokona co najmniej jednej transakcji wymiany walut.
Rabaty sumują się, co oznacza, iż każde kolejne polecenie (zgodnie z zasadami opisanymi powyżej)
uprawnia do skorzystania z dodatkowego rabatu w wysokości 10%. Suma rabatów w jednym czasie
nie może przekroczyć 100%. Jeśli zgodnie z warunkami promocji - „rabat za polecenie”,
użytkownikowi przysługuje rabat, którego nie mógł wykorzystać z uwagi na ograniczenie łącznej
sumy rabatów w wysokości 100%, nadwyżka należnych rabatów przenoszona jest na okres kolejnych
30 dni, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym kończy się okres najdłużej
obowiązującego rabatu w ramach promocji 100% rabatu w www.DobryKantor.pl.

§4 Postanowienia końcowe

1.

Promocja trwa od 27.11.2017 roku do odwołania.

2.
Zakończenie promocji nie powoduje przerwania biegu obowiązujących, jak też przyszłych,
lub naliczonych już rabatów.

3.
Organizator ma prawo anulować uprzednio przyznany rabat, jeśli w trakcie jego
obowiązywania okaże się, że został on przyznany z naruszeniem Regulaminu Promocji.

4.
W wypadku pytań, wątpliwości, braku zrozumienia bądź problemów z interpretacją zapisów
Regulaminu Promocji, wszelkie zapytania proszę kierować na adres e-mailowy: kontakt@
DobryKantor.pl. Odpowiedzi udzielone z adresu e-mailowego: kontakt@DobryKantor.pl są
rozstrzygającymi ewentualne nieścisłości.

