
REGULAMIN PROMOCJI 

„20 ZŁ NA DOBRY START” 

 

1. Niniejszy Regulamin Promocji, określa warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja pod nazwą „20 zł na 

dobry start”. 

2. Organizatorem Promocji jest XCFT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 100, 00-

807 Warszawa, NIP 1182200313, REGON 384537432, KRS 0000807100. Promocja jest prowadzona za 

pośrednictwem Platformy PayTip i innych kanałów komunikacyjnych. 

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 15 czerwca 2020 roku i trwa do 31 grudnia 2020 roku lub do odwołania. 

4. Promocja jest skierowana wyłącznie do nowych Użytkowników Platformy PayTip. Skorzystanie z Promocji 

następuje poprzez pełną rejestrację na Platformie PayTip, zgodnie z procedurą opisaną w par. 4 Regulaminu 

Platformy PayTip i uzbieraniu Napiwków o minimalnej wartości 101 zł umożliwiającej Zlecenie Wypłaty. 

5. Korzyścią dla Klienta korzystającego z niniejszej Promocji jest jednorazowe doładowanie konta w wysokości 

20 zł przekazywane Klientowi za pomocą Platformy PayTip najpóźniej w chwili realizacji Zlecenia Wypłaty, jak 

również trwająca w całym okresie obowiązywania niniejszej Promocji obniżona wartość minimalnej kwoty 

umożliwiającej realizację Zlecenia Wypłaty (par. 6.13. Regulaminu Platformy PayTip) do poziomu 101 zł. 

6. Klient może otrzymać doładowanie konta – o którym mowa w pkt. 5 powyżej – tylko jeden raz poprzez 

założenie tylko jednego Konta Użytkownika na Platformie PayTip. Organizator zastrzega sobie możliwość 

anulowania przyznanego doładowania, jeżeli będzie miał uzasadnione podejrzenie lub dowody na oszukańcze 

działanie Klienta stojące w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu Promocji. 

7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, chyba że Regulaminy innych promocji stanowią inaczej. 

8. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. 

9. Promocja kierowana jest do klientów Platformy PayTip będących konsumentami w rozumieniu właściwych 

przepisów Kodeksu cywilnego. 

10. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w 

szczególności o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

11. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie 

Promocji oraz akceptację zasad Regulaminu Platformy PayTip opublikowanego na stronie 

https://app.paytip.pl/documents/Regulamin_PayTip_-_15.06.2020.pdf. 

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail info@PayTip.pl. 

W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. 

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura 

reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych 

uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń 

na drodze postępowania sądowego. 

13. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w przypadku zaistnienia ważnej 

przyczyny rozumianej jako: 

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na 

wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji; 

b. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; 

c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub 

technologicznymi. 

14. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez 

jego publikację na stronach Platformy PayTip. Zmiana Regulaminu nie wpływa na korzyści uczestników 

Promocji otrzymane przed dokonaniem zmiany. 

15. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia 

Regulaminu Platformy dostępnego na https://app.paytip.pl/documents/Regulamin_PayTip_-_15.06.2020.pdf 

oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
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