
 

  

 

 

 

 

 

 
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Organizatorem Promocji jest PKO BP Finat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5,  

02-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005874, 

REGON: 016206692, NIP: 5272267889, wysokość kapitału zakładowego 32.302.500,00 zł; zwana dalej „Organizatorem”. 

§ 2. 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio: 

1. Zdalne Kanały Dostępu – serwis internetowy iPKO, serwis internetowy konta Inteligo prowadzonego przez PKO Bank 

Polski,  oraz aplikację IKO. 

2. Doładowanie - zakup doładowania dla telefonicznej karty prepaid w sieci Virgin Mobile za pośrednictwem Zdalnych 

Kanałów Dostępu.  

3. Okres Trwania Promocji – okres od dnia 26 sierpnia 2016 r. do dnia 30 sierpnia 2016 r. lub do wyczerpania puli Nagród. O 

wyczerpaniu puli Nagród, które można otrzymać w ramach Promocji Organizator poinformuje na stronie internetowej 

www.pkobp.pl oraz www.inteligo.pl 

4. Nagroda – voucher w wersji cyfrowej uprawniający do 3-miesięcznej subskrypcji w Serwisie Spotify, wysłany za 

pośrednictwem wiadomości SMS; liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 1000 voucherów. 

5. Serwis Spotify – Serwis świadczący usługi przesyłania strumieniowego, oferujący muzykę i inne treści. Regulamin 

korzystania z Serwisu Spotify dostępny pod adresem https://www.spotify.com/pl/legal/end-user-agreement/. 

6. Promocja – promocję pod nazwą „DOŁADUJ TELEFON W PKO BP I SŁUCHAJ MUZYKI Z VIRGIN MOBILE” przeprowadzana 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, zamieszczony na stronie 

internetowej www.pkobp.pl oraz www.inteligo.pl. 

8. Uczestnik – posiadacza rachunku bankowego prowadzonego w PKO Banku Polskim, w tym konta Inteligo, który korzysta ze 

Zdalnych Kanałów Dostępu podczas realizacji Doładowania.  

9. Laureat – jeden z pierwszego tysiąca Uczestników, którzy spełnią warunki udziału w Promocji. 

 

 
ROZDZIAŁ 2. UDZIAŁ W PROMOCJI 
 

§ 3. 

1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która: 

1) posiada rachunek bankowy prowadzony w PKO Banku Polskim, w tym konto Inteligo,  

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

3) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) dokonała Doładowania na kwotę minimum 30 zł za pośrednictwem  Zdalnych Kanałów Dostępu w Okresie 

Trwania Promocji.  

2. Promocja polega na przyznaniu przez Organizatora nagrody pierwszemu 1000 Laureatów.  

3. Promocją objęte są wyłącznie Doładowania operatora Virgin Mobile realizowane za pośrednictwem Zdalnych Kanałów 

Dostępu. 

4. W Promocji nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie 

Organizatora, PKO Banku Polskiego , jak również członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny dla celów Regulaminu 

uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

 

ROZDZIAŁ 3. NAGRODY  

§ 4. 

1. Nagrodą w Promocji dla każdego Laureata jest voucher w wersji cyfrowej uprawniający do 3-miesięcznej subskrybcji 

Premium w Serwisie Spotify.  

2. Łączna liczba nagród, które zostaną przyznane wszystkim Laureatom wynosi 1 000 sztuk. 
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§ 5. 

1. W celu wyłonienia Laureatów Organizator dokonuje weryfikacji spełnienia warunków Promocji określonych w rozdziale II 

niniejszego Regulaminu, niezbędnych do wydania nagrody. 

§ 6. 

1. Organizator wyda nagrody po zakończeniu Okresu Trwania Promocji lub po wyczerpaniu puli nagród, nie później niż do 30 

września 2016 r. Nagroda zostanie przekazana poprzez SMS na numer telefonu, dla którego było realizowane Doładowanie 

w Okresie Trwania Promocji zakwalifikowane do przyznania nagrody. 

2. W celu realizacji nagrody Laureat musi mieć konto w Serwisie Spotify lub zarejestrować się jako jego użytkownik.  

3. Aktywacja Nagrody jest możliwe w terminie do dnia 1 lipca   r zgodnie z zasadami określonymi przez Spotify AB 

opisanymi na stronie https://www.spotify.com/pl/. 

4. Jeden Laureat może otrzymać w Promocji jedną Nagrodę. 

5. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę ani na inną nagrodę rzeczową. 

6. Przesłany voucher należy zachować w poufności do czasu użycia w Serwisie Spotify. 

7. Voucher w formie kodu cyfrowego traktowany jest przez Serwis Spotify jako karta upominkowa. 

 

ROZDZIAŁ 4. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

§ 7. 

1. Uczestnik może złożyć reklamację do Organizatora w następującej formie: 

1) elektronicznej ‒ poprzez serwis bankowości elektronicznej iPKO oraz Inteligo, 

2) pisemnej ‒ na adres siedziby Organizatora PKO BP Finat sp. z o.o. ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, z dopiskiem 

„Doładuj telefon w PKO BP i słuchaj muzyki z Virgin Mobile”. 

2. Reklamacja dotycząca przebiegu Promocji powinna zawierać dane Uczestnika, datę wystąpienia i opis zgłaszanych 

zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia. 

3. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu ich zasadności i podjęciu przez Organizatora stosownych działań mających na 

celu usunięcie ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn.  

4. Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku w formie, w której zgłoszona została reklamacja. 

5. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. 

6. W sprawach dotyczących Promocji Uczestnik, poza uprawnieniami określonymi w niniejszym Regulaminie, ma prawo do 

zwracania się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów oraz dochodzenia roszczeń przez sądem. 

 


