Regulamin promocji "Czerwiec 2022"
§1
Organizator
Organizatorem promocji "Czerwiec 2022” zwanej dalej „promocją”, jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, Warszawa 00-844, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000401570, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości wpłacony, NIP 5272670266, zwana dalej
„Spółką”.
§2
Postanowienia ogólne
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Bon – e-kod o wartości 50 zł, do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka na terenie całej
polski https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e-kodoow.pdf;
b) Limit kredytowy w Karcie - oznacza: (i) wydaną Konsumentowi przez Twincard kartę
kredytową oraz (ii) udzielony Konsumentowi przez Twincard limit kredytowy - w ramach Umowy
o wirtualną kartę kredytową;
c) Konsument – oznacza każdego klienta, którego Wniosek o kartę został złożony za
pośrednictwem Strony Net Credit;
d) Wniosek o kartę - oznacza złożony przez Konsumenta za pośrednictwem Strony Net Credit
wniosek o zawarcie Umowy o wirtualną kartę kredytową;
e) Strona Net Credit - strona internetowa pod adresem: www.netcredit.pl.
§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji
1. Promocja trwa od 22 do 26 czerwca 2022 roku.
2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne będące Konsumentami, które w dniach
od 22 do 26 czerwca 2022 r. złożą za pośrednictwem strony Net Credit Wniosek o kartę.
3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:
3.1. otrzymanie wiadomości e-mail informującej o możliwości wzięcia udziału w promocji z
adresu informacja@sm.netcredit.pl oraz,
3.2. otrzymanie Limitu kredytowego w Karcie na podstawie Wniosku o kartę złożonego w
dniach od 22 do 26 czerwca 2022 r., rozumiane jako wydanie wirtualnej karty kredytowej,
3.3. brak złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o wirtualną kartę kredytową.
4. W ramach Promocji Uczestnik, któremu udzielony zostanie Limit kredytowy w Karcie, o którym
mowa w ust. 3 powyżej otrzyma bon o wartości 50 zł. Wszelkie informacje oraz Regulamin
wykorzystania Bonu (karty podarunkowej) znajdują się na stronie:
https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e-kodoow.pdf
5. Uczestnik otrzyma Bon (e-kod) za pośrednictwem widomości sms w na numer telefonu
wskazany w formularzu rejestracyjnym, podczas składania Wniosku o kartę, w terminie 14 dni
roboczych od dnia zakończenia promocji.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że indywidualne
warunki stanowią inaczej.

§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,
a także Regulaminu wykorzystania Bonu (karty podarunkowej) znajdującym się na stronie:

https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e-kodoow.pdf
3. Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej
warunków.

