
 

                        REGULAMIN PROMOCJI  

                                                             Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna 

„PayUkraine –przelewy trzy miesiące za darmo" (zwana dalej „Promocją”). 

2. Okres trwania Promocji: od 10 lipca 2019 roku do 10 października 2019 roku.  

3. Organizatorem Promocji jest spółka PU Group Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod 

numerem rejestracyjnym spółki 11080215, której siedziba znajduje się pod adresem 85 Great 

Portland Street, First Floor, Londyn, Anglia, W1W7LT, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

I.   Zasady Promocji 

1. Uczestnik Promocji: Każda pełnoletnia osoba, będąca Klientem Orange Polska S.A. posiadająca 

zarejestrowany i aktywny numer telefonu w sieci Orange w okresie trwania Promocji. Każdy 

Uczestnik Promocji, będzie mógł skorzystać z Oferty Promocyjnej na przelewy pieniężne 

realizowanych przez PayUkraine (dalej:  Przelewy) w Okresie Ważności Oferty Promocyjnej.  

2. Okres Ważności Oferty Promocyjnej: Okres 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni 

kalendarzowych liczony od daty zlecenia pierwszego Przelewu w serwisie PayUkraine.  

3. Oferta Promocyjna: Każdy Uczestnik Promocji otrzyma stałą prowizję w wysokości 0 zł (słownie: 

zero złotych) za wszystkie Przelewy realizowane w serwisie PayUkraine (na stronie 

www.payukraine.com) w Okresie Ważności Oferty Promocyjnej. 

4. Aby skorzystać z Promocji bezpłatnych przelewów w serwisie PayUkraine należy w aplikacji Mój 

Orange w sekcji „Moje Okazje” w zakładce „Partnerskie” wybrać ofertę PayUkraine i klikając w 

link zamieszczony w szczegółach oferty dokonać rejestracji w serwisie PayUkraine z 

wykorzystaniem numeru telefonu zarejestrowanego w Orange. Następnie do dnia 11 

października 2019 roku wykonać pierwszy Przelew środków za pośrednictwem serwisu 

PayUkraine. W ramach Promocji każdy Uczestnik Promocji otrzymuje możliwość realizacji 

bezpłatnych Przelewów w ciągu 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych, licząc od 

daty zlecenia pierwszego Przelewu w okresie trwania Promocji. 

5. Maksymalna łączna suma Przelewów, które może wykonać Uczestnik Promocji w ciągu 90 

(słownie: dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych , licząc od daty zlecenia pierwszego Przelewu 

wykonanego w okresie trwania Promocji w serwisie PayUkraine wynosi 7500 EUR (słownie: 

siedem tysięcy pięćset  euro), z zastrzeżeniem iż: 

5.1 minimalna kwota pojedynczego przelewu wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych),  

5.2 maksymalna kwota pojedynczego przelewu wynosi 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 

6. Szczegółowe warunki świadczenia usług przez  PayUkraine określa regulamin („Regulamin 

PayUkraine”), dostępny na stronie: https://payukraine.com/app/data/terms/PU-terms.pl.html. 

 

II.   Reklamacje 

 

https://payukraine.com/app/data/terms/PU-terms.pl.html


1. Reklamacje dotyczące Promocji należy przesyłać 

1.1. listownie na adres: PU Group Limited, 85 Great Portland Street, First Floor, Londyn, Anglia, 

W1W7LT lub  

1.2 pocztą elektroniczną na adres e-mail: support@payukraine.com 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane teleadresowe 

nadawcy (Uczestnika Promocji) niezbędne do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia 

odpowiedzi przez Organizatora. Administratorem tych danych będzie firma PU Group Limited, 

zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym spółki 11080215, której siedziba 

znajduje się pod adresem 85 Great Portland Street, First Floor, Londyn, Anglia, W1W7LT. Dane 

będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na 

reklamację przez Organizatora. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni 

kalendarzowych, licząc od daty ich skutecznego dostarczenia do Organizatora. Do rozpatrywania 

reklamacji zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu. 

4. Odpowiedź Organizatora na reklamację nadawca otrzyma na podany przez nadawcę adres e-

mail lub w formie listu zwykłego na adres wskazany przez nadawcę. 

 

III. Postanowienia Końcowe  

 

1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie https://payukraine.com/RegulaminOrangePL.pdf 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania 

przyczyny. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

 

 

https://payukraine.com/RegulaminOrangePL.pdf

