Regulamin promocji “Bon Sodexo 50 zł z Toyota Bank”

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w
Promocji pod nazwą “Bon Sodexo 50 zł z Toyota Bank” (zwanej w dalszej części
“Promocją”).
2. Organizatorem promocji jest wydawca strony http://livesmarter.pl(zwany dalej
“Organizatorem”).
3. Promocja przeprowadzana jest na stronie Organizatora pod adresem:
http://livesmarter.pl/zwiekszamy-stawke-150-zl-za-lokate-toyota-bank (zwana dalej
“Stroną promocji”).
4. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia
30 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 ze
zm.).
5. Promocja rozpoczyna się 6.07.2017 i trwa do 10.07.2017.
6. Pula nagród wynosi 100 sztuk. Organizator powiadomi o wyczerpaniu puli nagród
poprzez komunikat na Stronie promocji (wraz z datą i godziną wyczerpania puli).
7. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i
przetwarza je w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji.
Organizator informuje, że udział uczestnika w Promocji, a zatem również
udostępnienie danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne. Uczestnik
Promocji ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§2 Warunki uczestnictwa w promocji
1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która w
trakcie trwania Promocji spełni łącznie poniższe warunki:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b. jest rezydentem podatkowym Polski,
c. złoży wniosek w promocji “Lokata 160 dni z premią dla Uczestników Klubu
Korzyści” z linku umieszczonego na Stronie promocji lub z linku
umieszczonego na dodatkowej podstronie
http://livesmarter.pl/toyota-bank-podwojne-korzysci-100-zl-dla-nowych-50-zl-d
la-obecnych-klientow/(dalej “Wniosek”) w okresie od 26.06.2017 do
10.07.2017,
d. spełni warunki promocji “Lokata 160 dni z premią dla Uczestników Klubu
Korzyści” określone w regulaminie:
http://lokata1.zpremia.pl/static/promocja/lokata1.zpremia.pl/lpv1/img/Regulam
in_promocji.pdf
e. nie posiadał (współposiadał) Konta Jedynego oferowanego przez Toyota
Bank od 1.01.2016 do dnia złożenia Wniosku.

§3 Warunki przyznania nagrody
1. Uczestnik nabywa prawa do nagrody w postaci bonu Sodexo o wartości 50 zł po
spełnieniu łącznie poniższych warunków:
a. podpisanie umowy o Konto Jedyne,
b. założenie co najmniej jednej Lokaty Plan Depozytowy 160 dni na kwotę min.
5000 zł do 3.08.2017 i utrzymanie jej przez minimum 90 dni,
c. wysłanie zgłoszenia udziału w Promocji (dalej: “Zgłoszenie”) poprzez
formularz dostępny na Stronie Promocji (dalej: “Formularz”) zawierającego:
i.
imię i nazwisko Uczestnika,
ii.
adres do wysyłki nagrody,
iii.
numer Wniosku,
iv.
datę i godzinę złożenia Wniosku
najpóźniej do 15.07.2017, o ile Organizator nie poinformuje o wyczerpaniu
puli nagród w sposób określony w §1 pkt. 6.
2. Zgłoszenie do Promocji przez Uczestnika oznacza akceptację Regulaminu.
3. Warunki skorzystania z Nagrody określone są w regulaminie kart podarunkowych
Sodexo.

§4 Warunki wydawania nagród
1. Nagroda zostanie przesłana Uczestnikowi po spełnieniu warunków wskazanych w §3
do dnia 30.11.2017, o ile będzie posiadaczem aktywnego rachunku Konto Jedyne
założonego na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na jej ekwiwalent
pieniężny.
§5 Postanowienia końcowe
1. Termin ważności Nagrody wyniesie minimum 3 miesiące od daty przekazania.
2. Przyznana Uczestnikowi Nagroda stanowi nagrodę w ramach sprzedaży premiowej i
na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2012r. Dz.U. poz.361 ze zm.) jest
zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

§6 Reklamacje
1. Reklamacje można składać poprzez Formularz kontaktowy dostępny na stronie
http://livesmarter.pl/kontakt.
2. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji.

