REGULAMIN PROMOCJI 10 PLN OD VISA W BEAMUP
I

REGULAMIN PROMOCJI

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu posługujemy się definicjami, które pomogą nam skrócić regulamin do
minimum i ułatwić Ci poruszanie się w dokumencie. Zawsze, gdy w treści regulaminu używamy wyrazów pisanych
z wielkiej litery, możesz odszukać ich znaczenie w definicjach, które umieściliśmy na końcu Regulaminu Promocji.
2. W Regulaminie Promocji określamy czas trwania Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, sposób
informowania o Promocji i jej warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Promocją.
3. Regulamin Promocji nie znajduje zastosowania:
a. do korzystania z Usługi BeamUp Payments – zasady korzystania z Usługi BeamUp Payments, w tym rejestracji
do Usługi BeamUp Payments, określa odrębny Regulamin Usługi BeamUp Payments,
b. do korzystania z Usługi BeamUp – zasady korzystania z Usługi BeamUp, w tym rejestracji do Usługi BeamUp,
określa odrębny Regulamin Usługi BeamUp.
4. Regulamin Promocji znajdziesz w Aplikacji lub na naszej stronie www.beamup.com/visa.
II

ZASADY PROMOCJI

1. Organizatorem Promocji jest BeamUp.
2. Promocję prowadzimy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 21 listopada 2017 roku (godz. 00:01) do
dnia 20 listopada 2018 roku (godz. 23:59) lub do wyczerpania puli Nagród, w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej, tj. Czas Promocji.
3. Co jest nagrodą? Nagrodą jest kwota 10 (dziesięć) PLN, którą wpłacimy – w ramach dostępnej puli Nagród – na
Portfel BeamUp każdej osoby, która spełni warunki udziału w Promocji. Ile mamy Nagród? 105.000 (sto pięć
tysięcy)! O wyczerpaniu puli Nagród poinformujemy w Aplikacji lub na naszej stronie www.beamup.com. W razie
wyczerpania puli Nagród, możemy odwołać Promocję.
4. To jakie są te warunki? Przeczytaj uważnie, jeżeli chcesz otrzymać Nagrodę musisz spełnić je wszystkie, czyli:
a. pobrać Aplikację z polskiego działu jednego ze sklepów: Google Play lub App Store i zainstalować ją na swoim
Telefonie,
b. zarejestrować się w Aplikacji, czyli być stroną Umowy BeamUp i Umowy BeamUp Payments,
c. w Czasie Promocji zarejestrować, zgodnie z Regulaminem Usługi BeamUp, Kartę płatniczą Visa, która:
i. jest pierwszą rejestrowaną przez Ciebie w Aplikacji Kartą płatniczą Visa,
ii. nigdy wcześniej nie była zarejestrowana w Aplikacji ani przez Ciebie, ani innego użytkownika Aplikacji.
5. W Promocji możesz wziąć udział tylko raz i masz prawo tylko do jednej Nagrody.
6. Nagrody będziemy przyznawać w kolejności rejestracji Kart płatniczych Visa w Aplikacji do chwili wyczerpania puli
Nagród.
7. Jak tylko spełnisz warunki uczestnictwa w Promocji, Nagrodę wpłacimy na Twój Portfel BeamUp nie później niż w
ciągu 5 (pięciu) minut od chwili rejestracji Karty płatniczej Visa w Aplikacji, przy czym zwykle zajmuje nam to mniej
niż 10 (dziesięć) sekund.
8. Z Nagrody możesz korzystać zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Usługi BeamUp Payments. Nie możesz
wymienić Nagrody, ani na gotówkę ani nagrodę rzeczową.
III REKLAMACJE
1. Reklamacja dotycząca Promocji może być złożona:
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2.

3.
4.
5.

a. w formie pisemnej – na adres naszej siedziby,
b. ustnie – osobiście do protokołu w każdej jednostce BeamUp obsługującej klientów lub telefonicznie pod
numerem telefonu + 48 22 7111 555 (zwracamy uwagę, że jeśli zdecydujesz się na kontakt telefoniczny z nami,
Twój operator może pobrać opłatę za połączenie według ustalonych przez siebie stawek),
c. elektronicznie pod adresem e-mail support@beamup.com lub na naszym czacie dostępnym w Aplikacji oraz
na stronie internetowej www.beamup.com,
w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Nagrody, to jest wpłaty kwoty Nagrody na Twój Portfel
BeamUp.
Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:
a. podstawy zgłoszenia reklamacji,
b. adres do korespondencji, a jeżeli wnioskujesz o udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną –
adres poczty elektronicznej.
Reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
Odpowiedź na reklamację przyślemy na wskazany przez Ciebie w reklamacji adres korespondencyjny lub, w
przypadku wyboru formy powiadomienia pocztą elektroniczną, na wskazany nam adres poczty elektronicznej.
Jesteś zobowiązany udzielić nam wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych ze zgłoszoną przez Ciebie reklamacją,
jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa. Jesteś zobowiązany do
udzielenia wyjaśnień w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Polityką Prywatności.
2. Jeżeli bierzesz udział w Promocji i jesteś konsumentem, wartość Nagrody jest zwolniona od podatku dochodowego
od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.). W pozostałych przypadkach wartość Nagrody stanowi
przychód z działalności gospodarczej i jest opodatkowana na zasadach ogólnych.
3. Jeżeli jakiekolwiek warunki Regulaminu Promocji okażą się nieważne bądź bezskuteczne w całości lub w części z
dowolnej przyczyny, inne postanowienia Regulaminu Promocji pozostają w mocy.
4. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Promocji, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez
właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
V

DEFINICJE

Aplikacja
BeamUp (my)

Czas Promocji
Karta płatnicza Visa

Aplikacja pod marką BeamUp umożliwiająca korzystanie z Usługi BeamUp.
BeamUp Payments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 3/1,
00-586 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział
XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000668617, NIP 5213772290, REGON 366815715, o kapitale zakładowym
w wysokości 460 000 PLN, opłaconym w całości, adres poczty elektronicznej:
support@beamup.com
21 listopada 2017 roku (godz. 00:01) – 20 listopada 2018 roku (godz. 23:59)
lub do wyczerpania puli Nagród, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
karta płatnicza wydana w ramach organizacji Visa której numer BIN (tj.
pierwsze sześć cyfr numeru karty, identyfikujące instytucję członkowską
organizacji Visa) należy do instytucji mającej siedzibę na terytorium kraju
należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Ukrainy lub Białorusi,
inna niż karta przedpłacona (prepaid).
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Nagroda
Polityka Prywatności
Promocja
Portfel BeamUp
Regulamin Promocji lub Regulamin
Regulamin BeamUp Payments
Regulamin Usługi BeamUp
Telefon
Ty
Umowa BeamUp

10 (dziesięć) PLN.
Polityka Prywatności Usług BeamUp i BeamUp Payments.
prowadzona przez nas na zasadach określonych w Regulaminie Promocji
akcja promocyjna „10 PLN od Visa w BeamUp”.
Rachunek płatniczy prowadzony dla użytkownika zgodnie z Regulaminem
BeamUp Payments

Usługa BeamUp Payments

niniejszy regulamin promocji „10 PLN od Visa w BeamUp”.
Regulamin określający zasady korzystania z Usługi BeamUp Payments.
Regulamin określający zasady korzystania z Usługi BeamUp.
Telefon, na którym jest zainstalowana Aplikacja.
uczestnik Promocji.
Umowa o korzystanie z Usługi BeamUp zawarta na podstawie Regulaminu
Usługi BeamUp.
Umowa o korzystanie z Usługi BeamUp Payments zawarta na podstawie
Regulaminu Usługi BeamUp Payments.
usługa świadczona na podstawie Umowy BeamUp Payments

Usługa BeamUp

usługa świadczona na podstawie Umowy BeamUp

Umowa BeamUp Payments
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