REGULAMIN PROMOCJI „VOUCHER”
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.

Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „Voucher” jest Net Ventures sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000415604, NIP: 527-26-75-140, REGON: 146063065, będąca operatorem serwisu CapitalClub.pl
(zwanego dalej: Organizatorem).
Promocja skierowana jest wyłącznie do Pożyczkodawców serwisu CapitalClub.pl, korzystających z
serwisu CapitalClub.pl jako Użytkownicy, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie serwisu
CapitalClub.pl, spełniających postanowienia niniejszego Regulaminu (zwany dalej: Uczestnikiem).
Promocja trwa od dnia 02.11.2016r. r. do odwołania i obejmuje wszystkie Aukcje wystawione przy
wykorzystaniu serwisu CapitalClub.pl w okresie jej trwania.
Użyte w niniejszym Regulaminie definicje i określenia mają przypisane znaczenia, jakie nadał im
Regulamin serwisu CapitalClub.pl.

§ 2 Zasady i przedmiot Promocji
1.

2.

Promocja prowadzona jest na zasadach i warunkach określonych niniejszym Regulaminem promocji
„Voucher” i Regulaminem serwisu CapitalClub.pl i polega na tym, że w przypadku, gdy Pożyczkodawca
udzieli pożyczki na kwotę minimum 5 000 zł w pojedynczej Aukcji otrzymuje jednorazowo zaproszenie
wraz z „Voucherem” o wartości około 1 000 zł od Organizatora.
„Voucher” zostaje wysłany wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy pożyczki, o którym mowa w § 11
Regulaminu serwisu CapitalClub.pl na adres wskazany przez Pożyczkodawcę przy procesie rejestracji,
zgodnie z § 8 Regulaminu serwisu CapitalClub.pl.
§ 3 Zasady korzystania z „Vouchera”

1.
2.
3.

4.
5.
6.

„Voucher” może być zrealizowany tylko za pośrednictwem firmy DARMA – TUR będącej właścicielem
serwisu rezerwacyjnego Darmowe Noclegi.
„Voucher” uprawnia dwie osoby do jednorazowego skorzystania z siedmiu lub czternastu
gwarantowanych, bezpłatnych noclegów.
Bezpłatne noclegi mogą być wykorzystane w jednym z hoteli oferowanych przez serwis rezerwacyjny
Darmowe Noclegi, po opłaceniu z góry należności za wyżywienie w turnusie siedmiodniowym lub
czternastodniowym.
„Voucher” może być wykorzystany tylko raz.
„Voucher” nie może być realizowany w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych.
Pozostałe warunki korzystania z „Vouchera” określa jego regulamin, umieszczony na stronie:
www.darmowenoclegi.pl w zakładce „Regulamin”.

§ 4 Reklamacje i rozstrzyganie sporów
Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie serwisu
CapitalClub.pl dostępnego na stronie www.capitalclub.pl.
§ 5 Postanowienia końcowe
1.
2.

Korzystając w serwisie CapitalClub.pl z usługi, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu, w okresie
objętym Promocją, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.capitalclub.pl

