Promocja Skrill i NETELLER „Club & Country”
Regulamin

1. Promocja

1.1 Skrill i NETELLER przyznają trzy nagrody główne w trzech losowaniach:
1.11 Przeloty, zakwaterowanie i bilety na finał Ligi Mistrzów w Mediolanie (Włochy).
1.12 Przeloty, zakwaterowanie i bilety na finał Euro 2016 w Paryżu (Francja).
1.13 10 000 USD/EUR.

1.2 W trakcie 3 losowań podczas dwuczęściowego okresu trwania promocji przewidujemy
również nagrody pocieszenia obejmujące 20 iPadów Mini 16 GB, 20 urządzeń Fitbit Charge
oraz nagrody pieniężne o wartości 40 EUR/50 USD. Gotówka zostanie wypłacona
bezpośrednio do portfela Skrill/na konto NETELLER nagrodzonych użytkowników.
2. Okres trwania promocji

Promocja Skrill i NETELLER „Club & Country” składa się z 2 części. Część 1 trwa od
godziny 00:00 GMT w poniedziałek 4 kwietnia do godziny 23:59 w środę 4 maja 2016 r.
Część 2 trwa od godziny 00:01 GMT w piątek 27 maja do godziny 23:59 GMT 10 lipca 2016
r. („okres trwania promocji”).

3. Kryteria uczestnictwa

3.1 Aby wziąć udział w organizowanej przez firmy Skrill i NETELLER promocji „Club &
Country”, użytkownik:

3.1.1

musi mieć zarejestrowane konto w serwisie Skrill lub NETELLER, zgodnie z
odpowiednimi warunkami świadczenia usługi („konto”);

3.1.2

nie może używać konta w celach komercyjnych;

3.1.3

nie może być pracownikiem ani członkiem najbliższej rodziny żadnego pracownika
Skrill, NETELLER ani spółki należącej do grupy Paysafe;

3.1.4

nie może być usługodawcą ani członkiem najbliższej rodziny usługodawcy
współpracującego z którąkolwiek ze spółek z grupy Paysafe;

3.1.5

musi być pełnoletni (mieć ukończone 18 lat);

3.1.6

nie może mieszkać ani przebywać w żadnym kraju, w którym Skrill bądź NETELLER nie
ma zezwolenia na oferowanie kont;

3.1.7

nie może być mieszkańcem Stanów Zjednoczonych.

Wymienione powyżej kryteria są łącznie zwane „kryteriami uczestnictwa”
3.2 W promocji może wziąć udział każdy użytkownik spełniający kryteria uczestnictwa
(„uczestnik”).

4. Dopuszczalne transakcje

4.1 Udana transakcja wysłania pieniędzy z konta NETELLER uczestnika na rzecz dowolnego
partnera handlowego NETELLER lub z konta Skrill uczestnika na rzecz dowolnego partnera
handlowego Skrill w okresie trwania promocji; a także
4.1.1

Udana płatność w systemie P2P za pośrednictwem konta NETELLER lub Skrill
uczestnika;

4.1.2

Udana płatność w systemie P2P dokonana za pośrednictwem Skrill iT;
Udane złożenie wniosku o wydanie karty Skrill Prepaid MasterCard lub NET+ Card bądź
aktywowanie albo dokonanie transakcji przy użyciu/użycie karty Skrill Prepaid
MasterCard lub NET+ Card.

4.2 Następujące transakcje nie są uznawane za dopuszczalne:
4.2.1

Wpłaty na konto lub wypłaty z konta Skrill lub NETELLER uczestnika;

4.2.2

Transakcje pomiędzy powiązanymi kontami NETELLER VIP lub Skrill VIP;

4.2.3

Przelewy z konta Skrill użytkownika na należące do niego konto NETELLER i na
odwrót, chyba że zostały one wyraźnie wymienione jako wzmocnienie (zgodnie z
definicją podaną w punkcie 5.3 poniżej);

4.3 Skrill i NETELLER zastrzegają sobie prawo do nieuwzględnienia w tej promocji
jakiejkolwiek dopuszczalnej transakcji, która wedle uznania Skrill/NETELLER i na
podstawie rozsądnych przesłanek naruszyła zasady promocji. Do takich transakcji zaliczają
się między innymi transakcje niemające celu handlowego, liczne transakcje wykonywane
wyłącznie w celu zwiększenia liczby dopuszczalnych transakcji lub transakcje niemające
związku z potrzebami osobistymi posiadacza konta.

4.4 Za każdą dopuszczalną transakcję (niezależnie od jej wartości) dokonaną w danym tygodniu
uczestnik otrzyma jeden los lub trzy losy na losowanie nagród. Losy będą przyznawane za
pierwszych 10 transakcji wykonanych każdego dnia w okresie trwania promocji. Losy będą
akumulowane przez 12 dni trwania kampanii.

4.5 Losy będą przyznawane za dopuszczalne transakcje dokonane w części 1 (od godziny 00:00
GMT w poniedziałem 4 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59 GMT w środę 4 maja 2016 r.).
Wszystkie losy zebrane w tym okresie będą ważne w pierwszym losowaniu nagród (patrz
tabela poniżej). Żadne losy nie będą dostępne ponownie do momentu rozpoczęcia części 2
(od godziny 00:01 GMT w piątek 27 maja do godziny 23:59 GMT 10 lipca). Losy zdobyte w
części 1 będą uczestniczyć we wszystkich 3 losowaniach, zaś losy zebrane w części 2 zostaną
dodane do sumy losów z części 1.

5

Nagrody

5.1 W okresie trwania promocji odbędą się 3 losowania nagród, zgodnie z poniższą tabelą.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze losowania pod koniec każdego tygodnia w czasie
trwania promocji („cotygodniowe losowanie nagród”) spośród kwalifikujących się
posiadaczy kont Skrill i NETELLER.

Losow
anie
nagró
d
1

Okres kwalifikacji
transakcji

Data
losowan
ia

Nagroda główna

Nagrody pocieszenia

od godz. 00:00 GMT 4
kwietnia 2016 r. do godz.
23:59 GMT 4 maja 2016 r.

06/05/1
6

1 pakiet dla 2 osób na
finał Ligi Mistrzów (w
tym przeloty i
zakwaterowanie)

2

od godz. 00:00 GMT 4
kwietnia 2016 r. do godz.
23:59 GMT 22 czerwca 2016
r.

24/06/1
6

1 pakiet dla 2 osób na
finał Euro 2016 (w tym
przeloty i
zakwaterowanie)

3

od godz. 00:00 GMT 4
kwietnia 2016 r. do godz.
23:59 GMT 10 lipca 2016 r.

13/07/1
6

10 000 USD/EUR

10 konsol PS4 z grą
FIFA 16
3 telewizory LG Smart
TV 55"
50 nagród po 50
EUR/USD
10 konsol PS4 z grą
FIFA 16
3 telewizory LG Smart
TV 55"
50 nagród po 50
EUR/USD
10 konsol PS4 z grą
FIFA 16
3 telewizory LG Smart
TV 55"
50 nagród po 50
EUR/USD

5.2 Aby zwiększyć liczbę losów, można wykonać serię zadań zdefiniowanych w e-mailach
promocyjnych od serwisu Skrill/NETELLER („wzmocnienia”). Nowe wzmocnienia będą
publikowane co jakiś czas w ciągu całej promocji. Wzmocnienia należy zrealizować w czasie
określonym w odpowiednim e-mailu. Zdobyte losy zostaną dodane w ciągu 48 godzin od
wykonania zadania. Losy ze wzmocnień nie są uwzględniane do limitu maksymalnej liczby
10 losów dziennie, lecz stanowią dodatek. Uczestnicy muszą najpierw dokonać dopuszczalnej
transakcji, aby otrzymać co najmniej 1 los w promocji Skrill i NETELLER „Club &
Country”. Uczestnicy, którzy nie będą posiadali co najmniej 1 losu, nie będą mogli otrzymać
punktów za wzmocnienia.

5.3 Wszyscy zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą e-mailową i/lub telefoniczną
przy użyciu danych kontaktowych udostępnionych (odpowiednio) firmie Skrill lub
NETELLER. Jeśli będzie to możliwe, taka informacja zostanie przekazana w ciągu 72 godzin
od przeprowadzenia losowania.

5.4 Organizatorzy promocji dołożą racjonalnych starań, aby poinformować zwycięzców o
wygranej. Jeśli jednak skontaktowanie się ze zwycięzcami okaże się niemożliwe lub nie
odpowiedzą oni na wiadomości od organizatorów promocji w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia
wyniku losowania, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do anulowania pierwszego
zwycięzcy i losowego wybrania nowego zwycięzcy bądź odstąpienia od przyznania nagrody.

5.5 Organizatorzy promocji skontaktują się ze wszystkimi zwycięzcami 3 losowań i zaoferują
daną nagrodę.

5.6 W miarę możliwości nagrody niepieniężne można wymienić na nagrody pieniężne
odpowiadające 80% wartości właściwej nagrody określonej przez Skrill i NETELLER.
Pieniężny ekwiwalent nagrody zostanie przekazany bezpośrednio na konto Skrill lub
NETELLER zwycięzcy. Decyzja o zaoferowaniu ekwiwalentu pieniężnego zostanie podjęta
według wyłącznego uznania Skrill i NETELLER. Decyzja ta jest ostateczna.

5.7 Zwycięzcy wyrażają zgodę na upublicznienie części swoich danych osobowych (imię, inicjał
nazwiska i kraj, np. John D. z Niemiec) za pośrednictwem różnych kanałów grupy Paysafe, w
tym między innymi w wiadomościach e-mail, na portalach społecznościowych i w mediach
internetowych.

5.8 Zwycięzca ma obowiązek zadbać, aby wszystkie podróżujące osoby miały przy sobie
niezbędne dokumenty (jeśli jest to wymagane). Organizatorzy promocji nie ponoszą
odpowiedzialności za żadne opóźnienia i/lub odwołanie podróży w związku z brakiem
odpowiednich dokumentów.

5.9 Jeśli zwycięzca nie będzie mógł skorzystać z nagrody, organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do anulowania pierwszego zwycięzcy i losowego wybrania nowego zwycięzcy bądź
odstąpienia od przyznania nagrody.

6. Działania prawne

6.1 Współorganizatorami promocji są: spółka Skrill Limited, zarejestrowana zgodnie z
prawem obowiązującym na terenie Anglii i Walii pod numerem 4260907, z
zarejestrowaną siedzibą pod adresem 25 Canada Square, Londyn E14 5LQ („Skrill”) oraz
spółka Paydafe Financial Services Ltd., z siedzibą pod adresem Compass House, Chivers
Way, Cambridge, CB24 9AD, Wielka Brytania („NETELLER”). Skrill i NETELLER
otrzymały autoryzację brytyjskiego urzędu FCA (Financial Conduct Authority), na mocy
której są upoważnione do świadczenia usług obrotu pieniądzem elektronicznym zgodnie z
brytyjską Ustawą o pieniądzu elektronicznym z 2011 roku. Biorąc udział w promocji,
uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.

6.2 Niniejsza promocja nie jest przeznaczona dla osób zamieszkałych w Stanach
Zjednoczonych.

6.3 Skrill i NETELLER zastrzegają sobie prawo do zakończenia promocji lub
zmodyfikowania jej zasad w dowolnym momencie wedle własnego uznania. W takim
wypadku na adresy e-mail przypisane do kont uczestników zostanie wysłane
powiadomienie informujące o zmianie niniejszego Regulaminu.

6.4 Skrill i NETELLER zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego udziału w promocji
uczestnikom, w wypadku których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że naruszyli lub
próbowali naruszyć niniejszy Regulamin, zasady świadczenia usług albo próbowali
obejść zabezpieczenia bądź procedury operacyjne konta.

6.5 Wszystkie decyzje podjęte przez Skrill i NETELLER są ostateczne i wiążące.

6.6 Skrill i NETELLER nie ponoszą odpowiedzialności za: (1) żadne niezgodne z prawdą lub
nieścisłe informacje, niezależnie od tego, czy są one zawinione przez Uczestników, są
błędem w wydruku lub wynikającym z usterki urządzenia bądź oprogramowania
powiązanego z Promocją lub używanego na potrzeby przetwarzania związanych z nią
danych; (2) usterki techniczne jakiegokolwiek rodzaju, w tym nieprawidłowe działanie,
przerwy w działaniu lub brak działania linii telefonicznych, urządzeń sieciowych lub
oprogramowania; (3) nieautoryzowaną ingerencję jednostki na jakimkolwiek etapie
przyjmowania zgłoszeń lub trwania Promocji; (4) błąd techniczny lub popełniony przez
człowieka, który może nastąpić podczas administrowania promocją lub przetwarzania
zgłoszeń; ani (5) jakiekolwiek obrażenia lub uszkodzenia jednostki lub mienia będące
konsekwencją, bezpośrednio lub pośrednio, częściowo lub w całości, uczestnictwa w
promocji bądź otrzymania albo nieprawidłowego użycia nagrody.

6.7 Wszystkie wątpliwości i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji oraz
wykonalności niniejszego regulaminu promocji lub praw i obowiązków uczestnika oraz

firm Skrill i NETELLER dotyczących promocji będą interpretowane i rozstrzygane
zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym na terenie Anglii. Nie znajdują przy tym
zastosowania żadne przepisy kolizyjne (jurysdykcji Anglii ani żadnego innego państwa)
mogące przynieść skutek w postaci bezpośredniego stosowania przepisów państwa
innego niż Anglia.

7. W wypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczoną a angielską (oryginalną)
wersją niniejszego Regulaminu promocji obowiązują zapisy wersji angielskiej.

8. Kontakt

W wypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dotyczących tej oferty promocyjnej lub
naszych usług, prosimy o kontakt w dowolnym czasie za pośrednictwem wiadomości e-mail
do Obsługi Klienta („Pomoc drogą elektroniczną” na stronie internetowej) lub drogą
telefoniczną pod nr +44 203 308 2520.

