Regulamin Promocji „Wesołych Świąt”
§ 1. Postanowienia
1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji „Wesołych
Świąt”.
2. Organizatorem Promocji „Wesołych Świąt” jest TNN Finance SA (właściciel serwisu walutowego
Kantoronline.pl) z siedzibą w Sosnowcu, ulicy Braci Mieroszewskich 50, 41-219 Sosnowiec, wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411953, kapitał zakładowy
6.420.000,00 PLN, NIP 525-252-41-88, REGON 145927902. Nr. wpisu do Rejestru Działalności Kantorowej
10108/2012. Nr wpisu do rejestru usług płatniczych prowadzonym przez KNF RUP: BP1080/2012 zwanym dalej
„Organizatorem”.

§ 2. Czas trwania Promocji i Uczestnictwo w Promocji
Promocja skierowana jest zarówno do nowych jak i obecnych użytkowników, którzy w okresie od 6.12.2018 r. 16.12.2018 r. do godz. 23:59 wpiszą po zalogowaniu się do panelu klienta Kantoronline.pl kod: WesolychSwiat

§ 3. Zasady Promocji
1. Każdy uczestnik Promocji otrzyma rabat w wysokości 40%1 od marży kursu kupna lub sprzedaży oferowanej
przez TNN Finance S.A. na stronie www.kantoronline.pl 24h/7 dni w tygodniu dla walut EUR, USD, GBP i CHF.
2. Promocja nie jest ograniczona ilością kupowanej bądź sprzedawanej waluty.
3. Uczestnikom promocji zostanie przyznany rabat o którym mowa w pkt. 1, §3 w okresie 6.12.2018 r. –
16.12.2018 r. do godziny 23:59.
4. Warunkiem skorzystania z promocji jest wpisanie kodu rabatowego w sekcji „Rabaty” po zalogowaniu się do
panelu klienta.
5. Jeśli rabat -40% będzie mniej korzystny od już posiadanego, rabat z okazji promocji „Wesołych Świąt” nie
naliczy się, a transakcja walutowa zostanie zrealizowana w tym wypadku po posiadanym już w systemie rabacie
– tym atrakcyjniejszym.
6. Dodatkowo pierwszych 31 użytkowników, którzy wpiszą kod rabatowy w okresie 6.12.2018 – 16.12.2018 do
godz. 23:59 oraz dokonają w tym czasie wymiany waluty: EUR, USD, GBP lub CHF otrzymają prezenty: zaślepki
1

Uwaga! W przypadku korzystania z funkcjonalności Spłatorat w Kantoronline.pl rabat -40% jest nieaktywny.

na kamerki w laptopie (x15), smycz do kluczy (x15) lub słuchawki Creative Sound Blaster Jam (x1). Warunkiem
otrzymania prezentów jest ilość wymienionych jednostek walutowych dowolnej z 4 walut: EUR, USD, GBP i CHF
oraz kolejność wymian uczestników promocji tzn.:
•

Smycz do kluczy otrzyma 15 osób, które jako pierwsze wymieni minimum 1 500 jednostek walutowych
z kodem rabatowym.

•

Zaślepkę na kamerę laptopa otrzyma 15 osób, które jako pierwsze wymieni minimum 2 000 jednostek
walutowych z kodem rabatowym.

•

Słuchawki Ceative Sound Blaster Jam otrzyma 1 osoba, która jako pierwsza wymieni minimum 5 000
jednostek walutowych z kodem rabatowym.

7. Każdy uczestnik promocji może otrzymać tylko 1 prezent.

§ 4. Wydanie nagrody
1. Z osobami, które zakwalifikują się do otrzymania prezentu skontaktujemy się drogą mailową (adres podany
w serwisie Kantoronline.pl) do dnia 17.12.2018 r.
2. Nagrody zostaną wysłane Uczestnikom Promocji przez Organizatora przesyłką pocztową na adres podany
przez Uczestnika w terminie 14 dni od dnia dostarczenia danych do wysyłki.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie postanowień
regulaminu.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać na adres: emarketing@kantoronline.pl. Organizator
rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni roboczych od daty ich przesłania.

