REGULAMIN PROMOCJI "PROMOCJA MUNDIALOWA. MECZ
POLSKA - JAPONIA”
§1
Organizator
1. Organizatorem promocji "PROMOCJA MUNDIALOWA. MECZ POLSKA-JAPONIA”
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 „Pożyczkodawcą”).
§2
Postanowienia ogólne
1. Działając zgodnie z §2 ust. 8 Umowy określającej zasady udzielania pożyczek gotówkowych
(zwanej dalej „Umową Ramową”) Pożyczkodawca ustala niniejszy Regulamin Promocji.
2. Pojęcia pisane z wielkiej litery w niniejszym Regulaminie Promocji mają znaczenie nadane
im przez Umowę Ramową, której treść zostaje udostępniona w procesie rejestracji,
w celu założenia profilu na stronie www.viasms.pl.
§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji
1. Promocja trwa od dnia 26.06.2018 do 31.07.2018. („Okres Promocji”).
2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne ubiegające się u Pożyczkodawcy
o Pożyczkę w rozumieniu Umowy Ramowej (inną niż Pożyczka Refinansująca), które spełniają
następujące warunki:
a) uzyskały i spłaciły co najmniej jedną pożyczkę u Organizatora,
b) nigdy nie posiadały i nie posiadają aktywnej pożyczki u Organizatora w momencie
uczestnictwa w Promocji (tzw. „Nowi klienci”)
c) nie posiadały w odniesieniu do jakiejkolwiek pożyczki uzyskanej u Organizatora przed
skorzystaniem z niniejszej Promocji zaległości w spłacie jakiejkolwiek kwoty z tytułu
udzielonej pożyczki przez Organizatora przekraczającej okres 14 dni po dniu spłaty,
Promocja polega na tym, że Pożyczkobiorca, który spełnił warunek wymieniony w §3 ust. 2
podpunkt a) i c) niniejszego Regulaminu Promocji ma możliwość uzyskania unikatowego kodu
rabatowego upoważniającego go do otrzymania rabatu w wysokości 20% w przypadku, gdy
Pożyczkobiorca posiada już indywidualny rabat lojalnościowy w wysokości 10%, 20%, 30%,
40%, oraz do otrzymania rabatu w wysokości 10% w przypadku, gdy Pożyczkobiorca posiada
już indywidualny rabat lojalnościowy w wysokości 50%.
Pożyczkobiorca, który spełnił warunek wymieniony w §3 ust. 2 podpunkt b) niniejszego
Regulaminu Promocji ma możliwość uzyskania unikatowego kodu rabatowego
upoważniającego go do otrzymania rabatu w wysokości 20%, doliczanego do drugiej uzyskanej
przez Pożyczkobiorcę pożyczki u Organizatora.
W celu skorzystania z Promocji, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do poprawnego
wytypowania dokładnego wyniku meczu piłkarskiego Polska-Japonia, odbywającego się w
ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018. Wynik meczu należy wytypować wpisując go
w wiadomości wysłanej poprzez wybranie opcji „Wyślij wiadomość” na stronie

https://www.facebook.com/ViaSMSpl/. Wynik musi zostać wysłany w następującej formie
„1-0” (jest to wynik przykładowy, wiążąca jest jedynie forma wpisywania cyfr wyniku po
myślniku). Wynik należy wysłać do dnia 28.06.2018, do godziny 16.00. Wyniki wysłane po
wskazanym terminie nie będą uwzględniane w Promocji.
W przypadku wytypowania prawidłowego wyniku Pożyczkobiorca w ciągu 24 godzin od
zakończenia meczu będącego przedmiotem Promocji, otrzyma od Organizatora wiadomość
poprzez platformę https://www.messenger.com/ lub na wskazany podczas rejestracji wniosku
pożyczkowego przez Pożyczkobiorcę adres e-mail. W wiadomości Pożyczkobiorca otrzymuje
unikatowy kod rabatowy upoważniający go do skorzystania z rabatu w wysokości 20% przy
zastosowaniu §3 ust. 2 podpunkt a) i c) Regulaminu Promocji, w przypadku, gdy
Pożyczkobiorca posiada już indywidualny rabat lojalnościowy w wysokości 10%, 20%, 30%,
40%; do skorzystania z rabatu w wysokości 10% w przypadku, gdy Pożyczkobiorca posiada
już indywidualny rabat lojalnościowy w wysokości 50% oraz do skorzystania z rabatu 20%
przy zastosowaniu §3 ust. 2 podpunkt b) niniejszego Regulaminu Promocji.
3. Promocja łączy się z promocją „LOJALNOŚCIOWA” wyłącznie przy spełnieniu
warunków wymienionych w §3 ust. 2 podpunkt a) i c) niniejszego Regulaminu Promocji.
4. Promocja nie łączy się z promocją „PROMOCJA MUNDIALOWA”, ani z „PROMOCJA
MUNDIALOWA. MECZ POLSKA-KOLUMBIA”.
5. Termin na wykorzystanie rabatu upływa 31.07.2018, o godzinie 23:59.
§4
Warunki prawidłowego rozstrzygnięcia zakładu
1. Zgodnie z niniejszym regulaminem za oficjalny i nie podlegający zmianie wynik będzie
przyjęty wynik uzyskany z oficjalnych źródeł.
2. Za oficjalny i niepodlegający zmianie przyjmuje się wynik osiągnięty na boisku po upływie
regulaminowego czasu gry (ustalonego regułami danego sportowego współzawodnictwa). Nie
będzie brane pod uwagę kontynuowanie meczu po upływie regulaminowego czasu gry, karne i
jakiekolwiek inne dodatkowe zmiany osiągniętego wyniku (dyskwalifikacja, walkower itp.).
3. Jeśli spotkanie nie zostało dograne, a mimo to został ogłoszony oficjalny wynik, to kody
rabatowe są wysyłane na podstawie tego oficjalnego wyniku. Warunkiem ważności tak
osiągniętego wyniku jest tylko fakt, aby przeciwnicy rozpoczęli spotkanie.
4. Jeśli spotkanie odbędzie się później niż w oficjalnym terminie lub nie zostanie z jakichś
powodów ogłoszony wynik, to Organizator ogłosi termin zastępczy, do którego trzeba
poczekać, czy spotkanie się odbędzie.

§5
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

3. Organizator ma prawo do wydłużenia okresu trwania Promocji oraz do zmian jej
warunków poprzez dokonywanie zmian treści niniejszego Regulaminu Promocji, jednakże
działanie takie nie może prowadzić do umniejszenia praw Uczestnika Promocji, o którym
mowa w §3 ust. 2 powyżej, który nabrał uprawnień do uczestnictwa w Promocji przed dniem
takiej zmiany warunków.

