REGULAMIN PROMOCJI "WEŹ POŻYCZKĘ NA WAKACJE”
§1
Organizator
1. Organizatorem promocji „WEŹ POŻYCZKĘ NA WAKACJE” zwanej dalej „Promocją” jest
SimplySun Poland Limited z siedzibą pod adresem 27-32 Talbot Street, Dublin 1, Irlandia
wpisanej do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 20101, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Pośrednikiem dostarczającym kod rabatowy w promocji "WEŹ POŻYCZKĘ NA
WAKACJE” zwanej dalej „Promocją”, jest VIA SMS PL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością,
z
siedzibą
w
Warszawie,
Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000367773,
NIP 8992704871, REGON 021370663, kapitał zakładowy w wysokości 2 305 000 zł (zwany
dalej „Pośrednikiem”).
§2
Postanowienia ogólne
1. Pośrednik wyśle Uczestnikowi Promocji, na wskazany przez niego w procesie rejestracji na
portalu www.viasms.pl, adres e-mail, kod rabatowy dostarczony przez Organizatora.
§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji
1. Promocja trwa od dnia 03.12.2018 do 31.12.2018. („Okres Promocji”).
2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne, które otrzymały u Pośrednika
Pożyczkę w Okresie Promocji, w rozumieniu Umowy Ramowej.
3. Promocja polega na tym, że Uczestnik promocji, który spełnił warunek wymieniony w §3
ust. 2 niniejszego Regulaminu Promocji ma możliwość uzyskania w wiadomości sms lub email, kodu rabatowego upoważniającego go do otrzymania rabatu w kwocie 300 zł (słownie:
trzystu złotych). Kwota rabatu zostanie odliczona od końcowej wartości złożonej rezerwacji
wyjazdu pakietowego organizowanego przez Organizatora Promocji, gdzie minimalna
wartość rezerwacji imprezy turystycznej nie może wynosić kwoty niższej niż 1000 zł
(słownie: tysiąc złotych). Szczegóły dotyczące promocji określone zostały w Regulaminie
Promocji dostępnym na stronie Organizatora: www.clickandgo.com/pl
Pośrednik nie odpowiada oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z organizacją
ww. imprez turystycznych i jest odpowiedzialny wyłącznie za prawidłowe dostarczenie
kodów rabatowych.

Zgodnie z Regulaminem Promocji zamieszczonym na stronie Organizatora, w celu
skorzystania z Promocji, Uczestnik Promocji jest zobowiązany do wpisania otrzymanego od
Pośrednika kodu rabatowego przy zakupie imprez turystycznych na stronie internetowej
www.clickandgo.com/pl. Zniżka może być wykorzystana przez Uczestnika Promocji w
terminie do 31.01.2019 do godz. 23:59.
Jak czytamy w Regulaminie Organizatora Promocji, w sytuacji, gdy dwóch lub więcej
Uczestników Promocji posiadających kod rabatowy zdecyduje się na dokonanie jednej
(wspólnej) rezerwacji imprezy turystycznej na stronie Organizatora Promocji, Organizator
uwzględni wówczas jeden kod rabatowy o wartości 300 zł (słownie: trzystu złotych).
4. Promocja łączy się z promocjami „LOJALNOŚCIOWA” oraz „REDUKCJA OPŁAT”
organizowanymi przez Pośrednika.

§4
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym
Regulaminie.

