Regulamin Promocji „EuroRabat”

§ 1. Postanowienia
1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji
„EuroRabat”.
2. Organizatorem Promocji „EuroRabat” jest TNN Finance S.A. (właściciel serwisu walutowego
Kantoronline.pl) z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Braci Mieroszewskich 50, 41 - 219, wpisany
do Krajowego

Rejestru

Sądowego

prowadzonego

przez

Sąd

Rejonowy

Katowice-Wschód

w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000411953, kapitał zakładowy 6.420.000,00 PLN, NIP 525-252-41-88, REGON 145927902. Nr. wpisu
do Rejestru Działalności Kantorowej 10108/2012. Nr wpisu do rejestru usług płatniczych
prowadzonym przez KNF RUP: BP1080/2012, zwany dalej „Organizatorem”.

§ 2. Czas trwania Promocji i Uczestnictwo w Promocji
1. Promocja skierowana jest zarówno do wszystkich obecnych jak i nowych Klientów serwisu
Kantoronline.pl.
2. Obecni Klienci, aby skorzystać z promocji wystarczy, że po zalogowaniu się do Panelu Klienta
w serwisie kantoronline.pl w zakładce Rabaty, wpiszą kod rabatowy: EURSEPA. W przypadku Nowych
Klientów, aby wziąć udział w promocji należy zarejestrować się na stronie euro.kantoronline.pl. Wtedy
rabat -30% na wymianę EUR oraz przelew SEPA za 1 zł zostanie przyznany automatycznie.
3. Promocyjna opłata za przelew SEPA w wysokości 1 zł, będzie widoczna dla uczestnika promocji,
podczas procesu zlecenia przelewu SEPA w Kantoronline.pl.
4. Promocją „EuroRabat” objęty jest okres od 6 do 19 kwietnia 2020 r.
5. Rabat obejmuje dowolną ilość wymiany waluty EUR z rabatem -30% oraz realizacji przelewu SEPA
za 1 zł.
6. Rabat -30% na wymianę EUR nie jest naliczany w ramach wymiany walut w opcji Spłatorat.

§ 3. Zasady Promocji
1. Każdy uczestnik Promocji w okresie od 6 kwietnia do 19 kwietnia 2020 r. będzie mógł wymienić
EUR z rabatem w wysokości -30% od marży dla kursu kupna lub sprzedaży oferowanej przez
TNN Finance S.A. na stronie Kantoronline.pl oraz dokonać przelewu SEPA za 1 zł.
2. Promocja nie jest ograniczona ilością kupowanej bądź sprzedawanej waluty. W niniejszym czasie
nie ma także limitu na ilość przelewów SEPA.
3. Jeśli rabat -30% okaże się mniej korzystny od już posiadanego, promocja „EuroRabat”
nie naliczy się, a transakcja walutowa zostanie zrealizowana w tym wypadku po posiadanym
już w systemie rabacie – tym atrakcyjniejszym dla Klienta.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie
postanowień regulaminu za pośrednictwem e-maila: emarketing@kantoronline.pl .
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać na adres: emarketing@kantoronline.pl
przez okres trwania promocji, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty
zakończenia promocji.

