REGULAMIN PROMOCJI
„Letnia Promocja w Pro-Zysk”
ORGANIZATOR
§ 1.
Organizatorem Promocji pt. „Letnia Promocja w Pro-Zysk” jest Adam Zawisza, Anna Gorzawska, Grzegorz
Czebotar, prowadzący wspolnie działalnosc gospodarczą w formie społki cywilnej pod firmą Adam
Zawisza, Anna Gorzawska, Grzegorz Czebotar P. U. H. „NOBILES 2” S. C. z siedzibą w Tychach (43-100)
przy ul. Fabrycznej 12, nr NIP: 646-249-48-50, nr REGON: 276955883, działający na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej (CEIDG).
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2.
Uzytym w niniejszym Regulaminie słowom, Organizator nadaje następujące brzmienie:
a. Darowizna – Umowa darowizny srodkow pienięznych na rzecz Klubu Sportowego „Soła” Oswięcim w
wysokosci 1% Kwoty alokacji kapitału.
b. Kwota alokacji kapitału – jest to kwota, do ktorej wysokosci Nowy Uczestnik moze kupowac
Pozyczki i do ktorej wysokosci będzie otrzymywac od Organizatora oferty zakupu Pozyczek;
c. Nowy Uczestnik – kazda osoba, ktora w okresie obowiązywania niniejszej Promocji zawrze
z Organizatorem Umowę dostępu do systemu i dokona zakupu Pozyczek, poprzez zawarcie
z Organizatorem Umowy przeniesienia praw majątkowych;
d. Organizator – oznacza włascicieli systemu sprzedazy pozyczek Pro-Zysk tj. Adama Zawisza, Annę
Gorzawską, Grzegorza Czebotar, prowadzących wspolnie działalnosc gospodarczą w formie społki
cywilnej pod firmą P. U. H. „NOBILES 2” S. C. z siedzibą 43-100 Tychy przy ul. Fabrycznej 12,
posiadającą nr NIP: 646-249-48-50, REGON: 276955883;
e. Pro-Zysk – serwis internetowy prowadzony pod domeną www.pro-zysk.pl, za pomocą ktorego
Organizator wystawia na sprzedaz prawa majątkowe wynikające z umow pozyczki gotowkowej,
ktorych Organizator jest wierzycielem;
f. Pożyczka – oznacza przedmiot umowy pozyczki gotowkowej zawartej pomiędzy Pozyczkodawcą a
Pozyczkobiorcą, obejmujący srodki pienięzne, ktorych wierzycielem jest Organizator;
g. Pożyczkodawca – Dagona społka z ograniczoną odpowiedzialnoscią z siedzibą w Tychach, 43-100
Tychy, ul. Fabryczna 12, wpisana do rejestru przedsiębiorcow prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice – Wschod w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000665953, NIP: 646-295-08-68, REGON: 366664080, o kapitale zakładowym w
wysokosci 3.000 000,00 złotych;
h. Pożyczkobiorca – kazda osoba, względem ktorej Organizator posiada wierzytelnosc z tytułu zawartej
umowy pozyczki gotowkowej;
i. Regulamin – niniejszy dokument, ktory okresla zasady Promocji pt. „Letnia Promocja w Pro-Zysk”;
j. Umowa przeniesienia praw majątkowych – umowa cywilnoprawna, na podstawie ktorej Nowy
Uczestnik staje się włascicielem Pozyczki;
k. Umowa dostępu do systemu – umowa cywilnoprawna, na podstawie ktorej Nowy Uczestnik
uzyskuje dostęp do systemu sprzedazy pozyczek Pro-Zysk.
ZASADY UCZESTNICTWA
§ 3.
1. Niniejsza Promocja obowiązuje w okresie od dnia 15 lipca 2017 roku do dnia 15 wrzesnia 2017 roku
do godz. 15.00.

2. Z Promocji moze skorzystac kazdy Nowy Uczestnik, ktory spełni łącznie następujące warunki:
a. W okresie obowiązywania promocji podpisze z Organizatorem Umowę dostępu do systemu;
b. Dokona w okresie obowiązywania Promocji zakupu – uprzednio wystawionych na sprzedaz przez
Organizatora – wybranych Pozyczek, przez ktory to zakup nalezy rozumiec zawarcie przez
Uczestnika z Organizatorem Umowy przeniesienia praw majątkowych.
3. Nowy Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznac się z trescią niniejszego Regulaminu,
zobowiązując się jednoczesnie do przestrzegania okreslonych w nim zasad. Nowy Uczestnik
przystępując do Promocji potwierdza rowniez, iz spełnia wszystkie warunki, ktore uprawniają go do
udziału w Promocji.
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ZASADY PROMOCJI
§ 4.
W okresie obowiązywania Promocji, Nowy Uczestnik po podpisaniu Umowy dostępu do systemu,
będzie otrzymywac od Organizatora oferty zakupu Pozyczek gotowkowych do gornego limitu Kwoty
alokacji kapitału, ustalonej przez Nowego Uczestnika.
Nowy Uczestnik w okresie obowiązywania niniejszej Promocji ma mozliwosc dokonywania zakupu
przedstawionych ofert Pozyczek bez dokonania Darowizny. Na podstawie wartosci zakupionych
Pozyczek, Nowemu Uczestnikowi zostanie ustalona Kwota alokacji kapitału na okres od dnia 16
wrzesnia 2017 roku do dnia 15 wrzesnia 2018 roku bez dokonania darowizny, na warunkach, o
ktorych mowa ponizej.
Organizator w dniu 15 wrzesnia 2017 roku o godz. 15.00, sprawdzi aktualną wartosci zakupionych
Pozyczek (aktualna wartosc zakupionych pozyczek znajduje się w zakładce „Kapitał” w systemie ProZysk), ktora stanowic będzie podstawę do wyliczenia Kwoty alokacji kapitału na okres od dnia 16
wrzesnia 2017 roku do dnia 15 wrzesnia 2018 roku.
Wartosc, o ktorej mowa w ust. 3 powyzej zostanie powiększona o 30 % aktualnej wartosci
zakupionych Pozyczek. Otrzymana kwota stanowic będzie wysokosc Kwoty alokacji kapitału w
okresie od dnia 16 wrzesnia 2017 roku do dnia 15 wrzesnia 2018 roku, od ktorej Nowy Uczestnik nie
dokonuje Darowizny.
W przypadku gdy Nowy Uczestnik po dniu 15 wrzesnia 2017 roku zadeklaruje podniesienie Kwoty
alokacji kapitału ponad wartosc wyliczoną zgodnie z warunkami okreslonymi w ust. 3 i 4 powyzej,
będzie on zobowiązany do zapłaty Darowizny wyliczonej na podstawie roznicy pomiędzy wartoscią
zadeklarowanej Kwoty alokacji kapitału, a wartoscią Kwoty alokacji kapitału, obliczoną zgodnie z ust.
3 i 4 powyzej.

Przykład:
Nowy Uczestnik, chcąc skorzystać z niniejszej promocji w dniu 18 lipca 2017 roku podpisuje Umowę dostępu
do systemu, na podstawie której otrzymuje dostęp do systemu sprzedaży pożyczek „Pro-Zysk”, za
pośrednictwem którego zamierza dokonywać zakupu wybranych pożyczek gotówkowych, rozumianego jako
zawarcie przez Uczestnika z Organizatorem Umowy przeniesienia praw majątkowych. Ustawia alokację
kapitału na kwotę 50.000,- zł. W okresie od dnia 18 lipca 2017 roku do dnia 15 września 2017 roku Nowy
Uczestnik dokonuje zakupu wystawionych na sprzedaż pożyczek gotówkowych. Po okresie obowiązywania
niniejszej promocji Organizator sprawdza aktualną wartość zakupionych pożyczek na dzień 15 września
2017 roku. Aktualna wartość zakupionych pożyczek wynosi 48.000,- zł. Powyższa wartość zostaje
automatycznie powiększona o 30% ww. wartości, co daje nam kwotę 62.400,- zł. Otrzymana wartość
stanowi kwotę alokacji kapitału na okres od dnia 16 września 2017 roku do dnia 15 września 2018 roku, od
której Nowy Uczestnik nie dokonuje darowizny. Nowy Uczestnik po okresie obowiązywania promocji np. w
dniu 15 września 2017 roku deklaruje chęć podwyższenia wartości alokacji kapitału o 20.000,- zł, ponad
wartość otrzymaną na podstawie powyższego wyliczenia, co łącznie daje mu kwotę alokacji kapitału na
poziomie 82.400,- zł. W takim przypadku Nowy Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty darowizny w
wysokości 1% od zadeklarowanej kwoty 20.000,- zł, co daje kwotę 200,- zł.

DANE OSOBOWE
§ 5.
Administratorem danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest Adam
Zawisza, Anna Gorzawska, Grzegorz Czebotar, prowadzący wspolnie działalnosc gospodarczą w formie
społki cywilnej pod firmą P. U. H. „NOBILES 2” S. C. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Fabrycznej 12,
posiadającą nr NIP: 646-249-48-50, REGON: 276955883, działający na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej (CEIDG). Dane osobowe Nowego Uczestnika
przetwarzane będą w celu skorzystania z Promocji. Dane Osobowe mogą byc udostępniane wyłącznie
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa. Nowy Uczestnik posiada prawo dostępu do
tresci swoich danych oraz ich poprawiania.
REKLAMACJE
§ 6.
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji mozna składac drogą pisemną na adres:
P. U. H. „NOBILES 2” S. C. 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 12, z dopiskiem „Letnia Promocja w Pro-Zysk –
REKLAMACJA”.
2. Prawo złozenia reklamacji przysługuje przez cały okres obowiązywania Promocji oraz przez okres
kolejnych 30 dni kalendarzowych od dnia zakonczenia okresu obowiązywania Promocji.
3. Reklamacja powinna zawierac imię i nazwisko Nowego Uczestnika, adres oraz opis zdarzenia
stanowiącego podstawę reklamacji.
4. Reklamacja złozona przez Nowego Uczestnika, zostanie rozpatrzona przez Organizatora
niezwłocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O wyniku
postępowania reklamacyjnego Nowy Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej, na
wskazany adres. Informacja, o ktorej mowa powyzej moze zostac dostarczona na wniosek Nowego
Uczestnika za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.
5. W szczegolnie skomplikowanych przypadkach, uniemozliwiających rozpatrzenie reklamacji i
udzielenie odpowiedzi w terminie, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, Organizator zastrzega sobie
prawo do poinformowania Nowego Uczestnika w sposob, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, o:
przyczynach opoznienia; okolicznosciach, ktore muszą zostac ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, ktory nie moze
przekroczyc 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczen na drodze postępowania sądowego.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7.
Regulamin Promocji dostępny jest przez cały okres jej trwania na stronie internetowej Organizatora,
tj. www.pro-zysk.pl.
Nowy Uczestnik jest zobowiązany zapoznac się z trescią Regulaminu i zobowiązany jest do działania
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa.
Prawem własciwym dla rozstrzygania wszelkich sporow powstałych na gruncie niniejszego
Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązan związanych z
niniejszą Promocją rozstrzygane będą przez własciwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
Niniejszy Regulamin wchodzi w zycie z dniem 15 lipca 2017 roku.

