
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ – ZŁOTE STARTERY mBank mobile  
I. Organizator  
Sprzedaż premiowa organizowana jest przez: 

BRE Bank SA z siedzibą ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa; wpisany do Krajowego 
Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII 
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Barska 28/30; 02-315 Warszawa, KRS 
0000025237, NIP: 526-021-50-88. Kapitał zakładowy BRE Banku wynosi 118.064.140 zł 
(dane wg stanu na dzień 01.01.2007 r.) i jest opłacony w całości. W związku z realizacją  
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwał nr 28 i 30 XVI WZ z 
dnia 21.05.2003 r. może ulec zwiększeniu do kwoty 118.760.528, akcje w podwyższonym 
kapitale zakładowym BRE Bank SA będą w całości opłacone.  

- mBank - Departament Bankowości Elektronicznej, z siedzibą w Łodzi przy Al. Mickiewicza 
10 oraz  

emFinanse Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź; wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000240238, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd 
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, kapitał zakładowy emFiananse Sp. Z o. o. wynosi 1 800 000 zł (dane wg stanu 
na dzień 01.01.2007r.),  
zwanych dalej „Organizatorem”.  
 
 
II. Uczestnictwo w sprzedaży premiowej. 
Sprzedaż premiowa przeznaczona jest dla osób fizycznych, zwanych dalej Uczestnikami, 
które spełniają łącznie poniższe warunki:  

1. W czasie trwania sprzedaży premiowej zakupią kartę SIM mBank mobile ze złotym 
numerem,  

2. Wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora 
sprzedaży premiowej w celach promocji i marketingu oraz wyrażą zgodę na 
powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim, na zasadach 
określonych w oświadczeniu stanowiącym załącznik do Regulaminu.  

 
III. Czas trwania sprzedaży premiowej. 
Sprzedaż premiowa trwa od 29 marca 2007 r. do 9 kwietnia 2007 r. włącznie lub do 
wyczerpania puli złotych starterów.  
 
IV. Zasady sprzedaży premiowej. 
Aby wziąć udział w sprzedaży premiowej, należy spełnić warunki Uczestnictwa w sprzedaży 
premiowej, określone w pkt II Regulaminu. 
 
V. Nagrody  
1. Każda osoba, która w okresie trwania sprzedaży premiowej zakupi starter mBank mobile 

ze złotym numerem, otrzyma dodatkowo promocyjne doładowanie o wartości 14 zł, które 
może zostać przeznaczone na połączenia głosowe, SMS-y, MMS-y i połączenie z 
Internetem zgodnie ze stawkami obowiązującymi w cenniku usług mBank mobile 
dostępny na stronie internetowej www.mobile.pl.  

2. Promocyjne Doładowanie, nieprzedłużające ważności konta, aktywujące kartę SIM, 
zostanie przyznane do wykorzystania począwszy od dnia 13 kwietnia 2007 r.  

3. Uczestnik niniejszej sprzedaży promocyjnej zobowiązany jest, niezależnie od łącznego 
spełnienia warunków, o jakich mowa powyżej do przestrzegania Regulaminu świadczenia 



usług mBank mobile. Regulamin świadczenia usług mBank mobile dostępny jest na 
stronie www.mobile.pl.  

 
 
VI. Komisja  
1. Nad prawidłowością przebiegu sprzedaży premiowej czuwać będzie Komisja powołana 

przez Organizatora sprzedaży promocyjnej.  
2. Do zadań Komisji należy w szczególności: 
a) Sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w sprzedaży 
premiowej, weryfikacja zgodności wartości doładowań, 
b) przyznawanie nagród,  
c) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.  
 
VII. Reklamacje  
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w sprzedaży premiowej, Uczestnik powinien 
składać korespondencyjnie na adres:  
 
mBank mobile,  
Wydział Obsługi Klienta  
Skrytka Pocztowa Numer 2140  
90-959 Łódź z dopiskiem ‘Reklamacja sprzedaży premiowej.’  
 
2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony 
pisemnie nie później niż w terminie do 30 dni od daty złożenia reklamacji.  
3. Decyzja Organizatora Promocji w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją 
ostateczną.  
 
VIII. Postanowienia końcowe  
1. Organizator sprzedaży premiowej nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki 

usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby.  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany miejsca zamieszkania lub 

podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji Uczestnika lub zmiany innych 
danych - uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi nagrody, jak również za nieodebranie 
nagrody z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika. W takim przypadku nagrodzony 
Uczestnik traci prawo do nagrody i nie może podnosić wobec Organizatora żadnych 
roszczeń.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne przyznanych 
nagród.  

4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:  
a) w siedzibie emFinanse – 90-368 Łódź, al. Piłsudskiego 3.  
b) na stronach internetowych mBank mobile: www.mobile.pl  
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady 
Promocji pod nazwą „Złote startery mBank mobile”  
6.  Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie lub 

odwołaniu Promocji zostanie podana do wiadomości przez Organizatora na stronach 
internetowych mBanku mobile: www.mobile.pl . z 2 dniowym wyprzedzeniem.  

7. Niniejsza sprzedaż promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i konkurami, w których  
nagrodami są doładowania mBank mobile za wyjątkiem promocji „Płać kartami mBanku, 
odbieraj darmowe minuty”
8. Przystępując do niniejszej sprzedaży promocyjnej Uczestnik wyraża zgodę na 
zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.  
9. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestnika o dotrzymaniu 
wszelkich terminów decydować będzie data stempla pocztowego.  



10. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: emFinanse – 90-368 
Łódź, al. Piłsudskiego 3.  


