
REGULAMIN PROMOCJI 

„Od nowych środków” 
 

ORGANIZATOR 

§ 1. 

Organizatorem promocji pt. „Od nowych ś rodko w” jeśt Adam Zawiśza, Anna Gorzawśka, 

Grzegorz Czebotar, prowadzący wśpo lnie działalnoś c  gośpodarczą w formie śpo łki cywilnej pod 

firmą „NOBILES 2” S. C. z śiedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Fabrycznej 12, pośiadającą nr 

NIP: 646-249-48-50, REGON: 276955883, działający na podśtawie wpiśu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalnoś ci Gośpodarczej (CEiDG). 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2. 

Uz ytym w niniejśzym Regulaminie śłowom, Organizator nadaje naśtępujące brzmienie: 

a. Darowizna – Umowa darowizny pienięz nej na rzecz Klubu Sportowego „Soła” Oś więcim lub 

Fundacji „Bliz ej Szczęś cia” z śiedzibą w Tychach w wyśokoś ci 1%  Kwoty alokacji kapitału. 

b. Kwota alokacji kapitału – jeśt to kwota, do kto rej wyśokoś ci Ucześtnik moz e kupowac  

Poz yczki i do kto rej wyśokoś ci będzie otrzymywac  od Organizatora oferty zakupu Poz yczek; 

c. Uczestnik – ośoba, kto ra zawarła z Organizatorem umowę dośtępu do śyśtemu śprzedaz y 

poz yczek „Pro-Zyśk” oraz kto ra śpełniając warunki okreś lone w § 3 niniejśzego Regulaminu, 

dokona w okreśie obowiązywania Promocji zakupu Poz yczek; 

d. Organizator – oznacza właś cicieli śyśtemu śprzedaz y poz yczek Pro-Zyśk tj. Adama Zawiśza, 

Annę Gorzawśką, Grzegorza Czebotar, prowadzących wśpo lnie działalnoś c  gośpodarczą w 

formie śpo łki cywilnej pod firmą „NOBILES 2” S. C. z śiedzibą 43-100 Tychy przy ul. 

Fabrycznej 12, pośiadającą nr NIP: 646-249-48-50, REGON: 276955883; 

e. Pro-Zysk – oznacza śerwiś internetowy prowadzony pod domeną www.pro-zyśk.pl, za 

pomocą kto rego Organizator wyśtawia na śprzedaz  prawa majątkowe wynikające z umo w 

poz yczki goto wkowej, kto rych Organizator jeśt wierzycielem; 

f. Pożyczka – oznacza przedmiot umowy poz yczki goto wkowej zawartej pomiędzy 

Poz yczkodawcą a Poz yczkobiorcą, kto rej wierzycielem jeśt Organizator; 

g. Pożyczkobiorca – kaz da ośoba, względem kto rej Organizator pośiada wierzytelnoś c  z tytułu 

zawartej umowy poz yczki; 

h. Regulamin – niniejśzy dokument, kto ry okreś la zaśady Promocji pt. „Od nowych ś rodko w”; 

i. Umowa przeniesienia prawa majątkowego – umowa cywilnoprawna,   na podśtawie 

kto rej Ucześtnik śtaje śię właś cicielem Poz yczki; 

j. Umowa dostępu do systemu – umowa cywilnoprawna, na podśtawie kto rej Ucześtnik 

uzyśkuje dośtęp do śyśtemu śprzedaz y poz yczek Pro-Zyśk. 



ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

§ 3. 

1. Niniejśza Promocja obowiązuje w okreśie od dnia 1 czerwca 2016 roku do dnia 31 śierpnia 

2016 roku do godz. 23.59. 

2. W celu ucześtniczenia w niniejśzej Promocji, Ucześtnik powinien dokonac  prawidłowego 

zgłośzenia udziału w Promocji na zaśadach okreś lonych w § 4 poniz ej. 

3. Z Promocji moz e śkorzyśtac  kaz dy Ucześtnik, kto ry śpełni łącznie naśtępujące warunki: 

a. Dokona prawidłowego zgłośzenia udziału w Promocji, na zaśadach okreś lonych w § 4 

poniz ej; 

b. Jeśt śtroną umowy dośtępu do śyśtemu śprzedaz y poz yczek „Pro-Zyśk”, zawartej z 

Organizatorem przed dniem 1 czerwca 2016 roku; 

c. Nie korzyśtał z urządzanej przez Organizatora promocji „Wiośenna Promocja”; 

d. Dokona w okreśie obowiązywania Promocji zakupu wybranych Poz yczek, uprzednio 

wyśtawionych na śprzedaz  przez Organizatora. 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU ORAZ ZASADY PROMOCJI 

§ 4. 

1. Prawidłowe zgłośzenie udziału w Promocji zgodnie z § 3 uśt. 2 powyz ej, naśtępuje poprzez 

wyśłanie przez Ucześtnika – w okreśie do dnia 31 lipca 2016 roku, wiadomoś ci e-mail na 

adreś Organizatora: p.kycia@pro-zyśk.pl, w treś ci kto rej Ucześtnik powinien potwierdzic  

chęc  udziału w niniejśzej Promocji. W wiadomoś ci e-mail, o kto rej mowa powyz ej, Ucześtnik 

powinien ro wniez  wśkazac  kwotę, do kto rej chce zwiękśzyc  Kwotę alokacji kapitału. Do 

podanej kwoty Ucześtnik będzie otrzymywac  w okreśie obowiązywania Promocji oferty 

zakupu Poz yczek bez koniecznoś ci dokonania dodatkowej Darowizny. 

2. Organizator w momencie otrzymania prawidłowego zgłośzenia, o kto rym mowa w uśt. 1 

powyz ej, dokona śprawdzenia aktualnej wartoś ci zakupionych Poz yczek (aktualna wartoś c  

zakupionych poz yczek znajduje śię w zakładce „Kapitał” w śyśtemie Pro-Zyśk). 

3. Ucześtnik w okreśie obowiązywania niniejśzej Promocji ma moz liwoś c  dokonywania zakupu 

przedśtawionych ofert Poz yczek bez dokonania Darowizny. Na podśtawie ro z nicy pomiędzy 

wartoś cią zakupionych poz yczek na dzien  zakon czenia okreśu obowiązywania Promocji, a 

wartoś cią zakupionych poz yczek w momencie zgłośzenia udziału w Promocji, Ucześtnikowi 

zośtanie uśtalona Kwota alokacji kapitału na okreś od dnia 1 wrześ nia 2016 roku do dnia 31 

śierpnia 2017 roku bez dokonania darowizny, na warunkach, o kto rych mowa poniz ej. 

4. Organizator w dniu 31 śierpnia 2016 roku o godz. 23.59, śprawdzi aktualną wartoś c  

zakupionych Poz yczek (aktualna wartoś c  zakupionych poz yczek znajduje śię w zakładce 

„Kapitał” w śyśtemie Pro-Zyśk). Ro z nica pomiędzy wartoś cią zakupionych Poz yczek uśtaloną 

na moment zakon czenia Promocji, a wartoś cią zakupionych Poz yczek w momencie 
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dokonania zgłośzenia udziału w Promocji, śtanowic  będzie podśtawę do wyliczenia Kwoty 

alokacji kapitału na okreś od dnia 1 wrześ nia 2016 roku do dnia 31 śierpnia 2017 roku. 

5. Kwota, śtanowiąca ro z nicę o kto rej mowa w uśt. 4 powyz ej, zośtanie powiękśzona o 10 %. 

Otrzymana kwota śtanowic  będzie wyśokoś c  Kwoty alokacji kapitału w okreśie od dnia 1 

wrześ nia 2016 roku do dnia 31 śierpnia 2017 roku, od kto rej Ucześtnik nie dokonuje 

Darowizny. 

Przykład: 

Uczestnik, chcąc skorzystać z niniejszej promocji w dniu 3 czerwca 2016 roku wysyła 

Organizatorowi wiadomość e-mail, w której zgłasza chęć uczestnictwa w Promocji, chcąc zwiększyć 

Kwotę alokacji kapitału o 30.000,- zł. Do dnia 3 czerwca 2016 roku aktualna wartość zakupionych 

przez Uczestnika Pożyczek wynosiła 70.000,- zł. W okresie od dnia 3 czerwca 2016 roku do dnia 31 

sierpnia 2016 roku, Uczestnik dokonuje zakupu wystawionych na sprzedaż pożyczek gotówkowych. 

Po okresie obowiązywania niniejszej promocji Organizator sprawdza aktualną wartość 

zakupionych pożyczek na dzień 31 sierpnia 2016 roku. Wartość zakupionych na dzień zakończenia 

Promocji, tj. 31 sierpnia 2016 r. wynosi 98.000,- zł. Różnica pomiędzy wartością zakupionych 

pożyczek na dzień zakończenia Promocji, a wartością zakupionych pożyczek na dzień 3 czerwca 

2016 roku zostaje automatycznie powiększona o 10% ww. wartości. Otrzymana wartość stanowi 

kwotę alokacji kapitału na okres od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku, od 

której Uczestnik nie dokonuje darowizny. W opisanym przykładzie jest to kwota 30.800,- zł. 

DANE OSOBOWE 

§ 5. 
Adminiśtratorem danych ośobowych w zakreśie imienia i nazwiśka oraz adreśu jeśt Adam 

Zawiśza, Anna Gorzawśka, Grzegorz Czebotar, prowadzący wśpo lnie działalnoś c  gośpodarczą w 

formie śpo łki cywilnej pod firmą „NOBILES 2” S. C. z śiedzibą w Tychach (43-100) przy ul. 

Fabrycznej 12, pośiadającą nr NIP: 646-249-48-50, REGON: 276955883, działający na podśtawie 

wpiśu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoś ci Gośpodarczej (CEiDG). Dane ośobowe 

Nowego Inweśtora przetwarzane będą w celu śkorzyśtania z Promocji. Dane Ośobowe mogą byc  

udośtępniane wyłącznie podmiotom upowaz nionym na podśtawie przepiśo w prawa. Ucześtnik 

pośiada prawo dośtępu do treś ci śwoich danych oraz ich poprawiania. 

REKLAMACJE 

§ 6. 

1. Reklamacje związane z ucześtnictwem w niniejśzej Promocji moz na śkładac  drogą piśemną  

na adreś: P. U. H. „NOBILES 2” S. C. 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 12, z dopiśkiem „Pro-Zyśk Od 

nowych ś rodko w – REKLAMACJA”. 



2. Reklamacje nalez y śkładac  niezwłocznie po zaiśtnieniu zdarzenia budzącego zaśtrzez enia 

Ucześtnika Promocji. 

3. Reklamacja powinna zawierac  imię i nazwiśko Nowego Ucześtnik, adreś oraz opiś zdarzenia 

śtanowiącego podśtawę reklamacji. 

4. Organizator dołoz y wśzelkich śtaran , aby obśługa złoz onej reklamacji zośtała dokonana z 

nalez ytą śtarannoś cią z uwzględnieniem wśzyśtkich okolicznoś ci śprawy. 

5. Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty ich wpływu 

do Organizatora. 

6. O wyniku pośtępowania reklamacyjnego Ucześtnik Promocji zośtanie powiadomiony z 

zachowaniem formy złoz enia reklamacji. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7. 
1. Regulamin jeśt opublikowany na śtronie Organizatora www.pro-zyśk.pl. 

2. Organizator zaśtrzega śobie prawo zmiany niniejśzego Regulaminu. Zmiana Regulaminu 

wchodzi w z ycie w terminie 5 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej www.pro-

zyśk.pl. Organizator za poś rednictwem śtrony internetowej www.pro-zyśk.pl, poinformuje o 

zmianie Regulaminu. 

3. Niniejśzy Regulamin wchodzi w z ycie z dniem 1 śierpnia 2016 roku. 

 

 

 

 

 


