
REGULAMIN sprzedaży premiowej  pod nazwą „Kup telefon Nokia, wygraj spłatę kredytu” 
 
I. Organizator 

1. 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.   
- Departament Bankowości Elektronicznej, zwany dalej „mBankiem”, 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; wpisana do 
Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla Łodzi-Sródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000240238, kapitał zakładowy 
emFinanse Sp. z o. o. wynosi 1.800.000 zł (dane wg stanu na dzień 01.01.2007r.). 

2. Uczestnik sprzedaży premiowej wyraża zgodę na podanie jego danych osobowych obejmujących 
imię i nazwisko oraz miejscowość na liście laureatów Sprzedaży premiowej, która zostanie 
opublikowana na stronie dostępnej w serwisie www.mobile.pl. 

3. BRE Bank jest odpowiedzialny za pobór podatku. 
 
II. Uczestnictwo w sprzedaży premiowej  

1. Sprzedaż premiowa przeznaczona jest dla osób fizycznych, zwanych dalej Uczestnikami, które 
w trakcie jego trwania spełnią łącznie poniższe warunki: 
a) są Klientami mBanku posiadając w mBanku eKONTO lub izzyKONTO,  
b) zakupią w SKLEPIE na www.mobile.pl dowolny telefon NOKIA będący w ofercie sprzedaży 

ratalnej i w okresie trwania sprzedaży premiowej założą w mBanku wniosek o kredyt na 
zakup takiego telefonu („Kredyt”),  

c) spełniają warunki do udzielania kredytu na zakup ww. telefonu,  
d) zawrą z mBankiem umowę kredytową na podstawie wniosku, o jakim mowa w pkt b),  
e) posiadają lub w trakcie trwania sprzedaży premiowej zakupią starter mBank mobile i przed 

końcem trwania sprzedaży premiowej doładują go, za pośrednictwem mTRANSFERU ze 
swojego rachunku eKONTO lub izzyKONTO, kwotą nie niższą niż 20 zł, („Doładowanie 
promocyjne”), 

f) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez mBank w celach promocji 
i marketingu działalności prowadzonej przez mBank, w tym świadczonych usług oraz 
oferowanych produktów, a jeśli w umowie zastrzegły, że nie wyrażają zgody na 
otrzymywanie korespondencji marketingowej – zmienią to zastrzeżenie za pośrednictwem 
mLinii, najpóźniej do dnia wzięcia udziału w sprzedaży premiowej.  

2. W sprzedaży premiowej nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami BRE Banku S.A., 
emFinanse Sp. z o.o., Nokia Poland Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższej rodziny /wstępni, 
zstępni, rodzeństwo, małżonkowie/. Osoby takie zostaną pominięte w przyznawaniu nagród.  

 
III. Czas trwania sprzedaży premiowej 

1. Sprzedaż premiowa rozpoczyna się 01.06. 2007r. i kończy 21.06.2007r., przy czym: 
a) rozstrzygnięcie sprzedaży premiowej odbędzie się w dniu 29.06.2007r.,  
b) lista nagrodzonych Uczestników sprzedaży premiowej zostanie opublikowana w dniu 

02.07.2007r. na internetowych stronach  dostępnych w serwisie www.mobile.pl 
 



IV. Nagrody 
1. Organizator przewiduje następujące nagrody z tytułu uczestnictwa w Sprzedaży premiowej:  

a) Nagrody Główne:  
(i) Nagroda Główna pieniężna przeznaczona na zrefinansowanie przez Organizatora kwoty 

Kredytu udzielonego Laureatowi sprzedaży premiowej na zakup telefonu. Nagroda ta 
przekazywana jest w formie bezgotówkowej bezpośrednio na rachunek przeznaczony na 
spłatę zaciągniętego na ten cel kredytu z jednoczesnym zamknięciem rachunku 
kredytowego, 

(ii) jeżeli wartość refinansowanego Kredytu przekracza 760 zł, Uczestnik otrzymuje 
dodatkowo świadczenie pieniężne w kwocie równej 11,11% wartości Nagrody Głównej. 
Świadczenie pieniężne przeznaczone jest na poczet podatku dochodowego, którego 
płatnikiem jest BRE Bank S.A. 

b) Nagrody pocieszenia: 
(i) 30 zestawów składających się z gadżetów mBank mobile i Nokia o łącznej wartości 500 zł 

brutto każdy. 
2. Warunkiem odebrania Nagrody Głównej jest przesłanie przez Laureata sprzedaży premiowej do 

Organizatora w sposób wskazany w pkt X.9.: 
a) pisemnego wniosku o odstąpieniu od umowy Kredytu w mBanku , 
b) dowodu potwierdzającego zakup przez Laureata sprzedaży premiowej telefonu od firmy 

Centrum GSM z siedzibą w Warszawie (paragonu). 
3. Nieodebrana i niewykorzystana nagroda, o jakiej mowa w pkt IV.1.a).i b). przez Zwycięzcę, 

zostanie przyznana po zakończeniu sprzedaży premiowej temu z Uczestników, który zajął 
kolejne miejsce w sprzedaży premiowej. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród, o których mowa powyżej na inne o tej 
samej wartości, bez podawania przyczyn dokonanych zmian.  

5. Lista zawierająca dane Zwycięzcy sprzedaży premiowej oraz wykaz Uczestników sprzedaży 
premiowej, którym przyznano nagrody zostanie opublikowana na stronach internetowych 
dostępnych w serwisie www.mobile.pl.  

 
V. Zasady udziału w sprzedaży premiowej 

1. Laureatami Nagród Głównych jest 20 Uczestników, którzy do dnia zakończenia sprzedaży 
premiowej dokonają doładowania konta swojego telefonu mBank mobile największą łączną 
kwotą Doładowań, spośród wszystkich Uczestników. Jeśli w dniu zakończenia sprzedaży 
premiowej, Uczestników, którzy dokonali Doładowania promocyjnego najwyższą kwotą jest 
więcej niż 20, to Zwycięzcami sprzedaży premiowej są ci Uczestnicy, którzy jako pierwsi dokonali 
Doładowania promocyjnego najwyższą kwotą spośród Uczestników sprzedaży premiowej 
spełniających warunki do otrzymania Nagrody Głównej. Nagrody pocieszenia otrzyma 30 
kolejnych osób, które dokonają Doładowania promocyjnego najwyższą łączną kwotą.  

2. Nagroda nie przysługuje Uczestnikom, którzy w trakcie trwania sprzedaży premiowej odstąpił od 
umowy kredytowej, o której mowa w pkt. II.1.d), na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 
20.07.2001 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081 z późn. zm.) oraz na 
podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów 
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U Nr 22, poz. 
271 z późn. zm.). 

 
VI. Odpowiedzialność organizatora  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po 
stronie Uczestników i Laureatów sprzedaży premiowej 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające 
Zwycięzcy przekazania dokumentów, o których mowa w pkt. IV.2. odbiór nagrody. W przypadku 
rezygnacji zwycięzcy z odbioru nagrody, Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego.  

 



VII. Odbiór nagród  
1. Przyznawane w sprzedaży premiowej Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość 

pieniężną jak i przekazaniu osobom trzecim.  
2. Nagrody wskazane w pkt pkt. IV.1.b). zostaną doręczone listami poleconymi lub pocztą 

kurierską w ciągu 30 dni od daty opublikowania listy zawierającej dane Zwycięzcy oraz wykaz 
Uczestników sprzedaży premiowej, którzy przyznano nagrody.  

3. W razie nieodebrania przesyłki przez Uczestnika, przysługujące mu nagrody uznaje się za 
nieprzyznane, a Uczestnik nie ma prawa żądania innej nagrody, ani ekwiwalentu pieniężnego.  

4. Wszyscy Nagrodzeni Uczestnicy ponoszą wszelkie konsekwencje nie dokonania odbioru nagrody 
we wskazany przez Organizatora sposób. 

 
VIII. Komisja   

1. Nad prawidłowością przebiegu sprzedaży premiowej czuwać będzie Komisja  
2. Do zadań Komisji  należy w szczególności:  

a) Sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w sprzedaży 
premiowej,  

b) wyłonienie nagrodzonych Uczestników,  
c) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.  

 
IX. Reklamacje  

1. Reklamacje Uczestnik powinien składać na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy 
nagrodzonych Uczestników, pod adresem: mBank Bankowość Detaliczna BRE Banku SA Al. 
Mickiewicza 10, 90-050 Łódź. O zachowaniu terminu przez Uczestnika decyduje data stempla 
pocztowego.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz osiem ostatnich cyfr 
rachunku Uczestnika, jak również opis podstaw reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. W razie 
negatywnego dla Uczestnika rozstrzygnięcia reklamacji o wyniku tego postępowania Uczestnik 
zostanie powiadomiony listem poleconym.  

4. Stanowisko Komisji zajęte po rozpatrzeniu Reklamacji będzie ostateczne.  
5. Roszczenia z tytułu udziału w sprzedaży premiowej nie mogą być zgłaszane po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia listy nagrodzonych uczestników sprzedaży premiowej. 
 
X. 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. W przypadku gdy nagrody rzeczowe obciążone są podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

podatek dochodowy od nagród, w wysokości 11,11% wartości nagrody obciąża Uczestnika jako 
podatnika, natomiast płatnikiem jest BRE Bank SA. 

5. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się:  
a) w siedzibie mBanku,  
b) w serwisie www.mobile.pl.  

6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady sprzedaży premiowej.  
7. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 

Regulaminu. 
8. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestnika o dotrzymaniu wszelkich 

terminów decydować będzie data stempla pocztowego.  



9. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: mBank Bankowość 
Detaliczna BRE Banku S.A., Al. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź z dopiskiem „Kup telefon Nokia 
i wygraj spłatę kredytu”. 

 


