REGULAMIN PROMOCJI SMART BIZNES LUNCH
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§1
Organizatorem promocji, dalej jako: „Promocja”, jest Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000540847, NIP: 9542746551, REGON: 243444059, kapitał zakładowy w wysokości:
1.662.050,00 zł (w całości opłacony), dalej jako: „Premium Mobile”.
Współorganizatorem promocji jest OpenCard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000454784, NIP: 5170362130, REGON:
180954381, kapitał zakładowy w wysokości: 80.850,00 zł, dalej jako: „OpenCard”.
W ramach Promocji uczestnicy mogą nabyć od Premium Mobile na promocyjnych warunkach karty
OpenCard w formie elektronicznej, dalej jako: „Karta”, które po ich aktywowaniu uprawniają przez
okres ważności takiej Karty do uzyskania rabatów w restauracjach na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz korzystania z innych przywilejów zgodnie z regulaminem programu partnerskiego
OpenCard.
§2
Uczestnikiem Promocji, dalej jako: „Uczestnik”, może być przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, który w okresie obowiązywania Promocji zawrze umowę o świadczenie usług
telekomunikacyjnych z Premium Mobile, na czas określony, dalej jako: „Umowa”.
Dla uniknięcia wątpliwości, z niniejszej Promocji mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy
przydzielony w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej numer telefonu przenoszą z sieci
innego dostawcy usług telekomunikacyjnych w związku ze zmianą dostawcy usług
telekomunikacyjnych na Premium Mobile. Dotyczy to zarówno przeniesienia numeru telefonu z sieci
innego dostawcy usług telekomunikacyjnych przez abonentów korzystających z usług
abonamentowych, jak i usług przedpłaconych.
Poprzez udział w Promocji Uczestnik Promocji akceptuje niniejszy regulamin promocji, dalej jako:
„Regulamin Promocji”, a także regulamin programu partnerskiego OpenCard i zobowiązuje się do
ich przestrzegania.

§3
Promocja trwa od 8/02/2016 roku aż do odwołania lub do wyczerpania Kart.
§4
1. Uczestnik Promocji, który spełnia warunki określone w Regulaminie Promocji może nabyć od Premium
Mobile Kartę wraz z kodem aktywacyjnym, dalej jako: „Kod”, w cenie 1,20 zł netto (1,48 zł brutto) za
Kartę, płatnej na podstawie faktury VAT w terminie na niej wskazanym na rachunek bankowy Premium
Mobile wskazany na fakturze.
2. Każdy Uczestnik Promocji może nabyć na warunkach określonych w Regulaminie Promocji Karty w
ilości nie większej aniżeli liczba zawartych przez niego z Premium Mobile Umów.
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§5
Aby korzystać z Karty, należy przed pierwszym wykorzystaniem Karty dokonać jej aktywacji poprzez
użycie Kodu.
Warunkiem aktywowania Karty jest posiadanie telefonu komórkowego obsługującego jeden
z następujących systemów operacyjnych: Android, IOS, Windows Phone oraz zainstalowanie na nim

Strona 1 z 3

Wersja z dnia 2016.05.25

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

aplikacji mobilnej OpenCard obsługującej elektroniczną formę Karty. Aplikacja mobilna OpenCard
dla poszczególnych systemów operacyjnych dostępna jest poprzez: www.opencard.pl.
W celu aktywacji Karty należy wprowadzić nabyty Kod na telefonie komórkowym spełniającym
wymagania, o których mowa w ust. 2 powyżej.
Kod jest ważny przez okres 90 dni od daty nabycia i w tym terminie musi zostać użyty do aktywacji
Karty.
Uczestnik otrzymuje Kod drogą mailową lub SMS’em.
§6
Karta jest ważna przez okres 365 dni od dnia jej aktywacji.
Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.
Karta uprawnia do uzyskania rabatów w restauracjach, których lista umieszczona jest na stronie
internetowej: www.opencard.pl
Zasady korzystania z Karty, w tym uzyskania rabatów oraz ich wysokości zamieszczone są na
stronie internetowej: www.opencard.pl
Regulamin programu partnerskiego OpenCard dostępny jest na stronie internetowej:
www.opencard.pl
Za realizację praw i obowiązków podmiotów określonych w regulaminie programu partnerskiego
OpenCard, tj. możliwość realizacji uprawnień wynikających z tego regulaminu odpowiada OpenCard.

§7
Skorzystanie z niniejszej Promocji nie zmienia warunków korzystania z Usług Premium Mobile na
podstawie Umowy.
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§8
Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Premium Mobile.
Premium Mobile przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, jednak niezbędne do
skorzystania z Promocji.
Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji,
przekazania Kart oraz rozpatrywania reklamacji.
Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować do Premium Mobile na adres: Dział
Obsługi Klienta Premium Mobile Spółka Akcyjna, ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów.
§9
Reklamacje związane z organizacją niniejszej Promocji należy składać do Premium Mobile w formie
pisemnej pod adresem: Dział Obsługi Klienta Premium Mobile Spółka Akcyjna ul. Kolejowa 1, 35073 Rzeszów lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: dok@premiummobile.pl.
Reklamacje związane z organizacją niniejszej Promocji należy składać w terminie 60 dni od daty
nabycia Karty wraz z Kodem od Premium Mobile. Datą nabycia Karty wraz z Kodem jest data
sprzedaży wskazana na fakturze VAT. Datą złożenia reklamacji jest data otrzymania reklamacji
przez Premium Mobile.
Reklamacja związana z organizacją niniejszej Promocji powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Uczestnika Promocji lub osoby wnoszącej reklamację,
b) podstawę złożenia reklamacji,
c) żądanie Uczestnika Promocji,
d) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, jeżeli Uczestnik Promocji wyraża zgodę
na przesłanie odpowiedzi na reklamację na wskazany adres poczty elektronicznej.
Premium Mobile rozpatrzy reklamację związaną z organizacją Promocji oraz wyśle odpowiedź na
reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, na wskazany przez Uczestnika Promocji adres

Strona 2 z 3

Wersja z dnia 2016.05.25

5.
6.

korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej lub w inny sposób wskazany przez Uczestnika
Promocji.
Postępowanie reklamacyjne nie ma charakteru obligatoryjnego i nie ogranicza praw Uczestników
Promocji do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
Reklamacje związane z działaniem i aktywowaniem Karty należy składać do Biura Obsługi Klienta
OpenCard telefonicznie pod numerem +48 669 120 120 lub w formie elektronicznej na adres poczty
elektronicznej: biuro@opencard.pl.

§ 10
Premium Mobile nie ponosi odpowiedzialności za rozporządzanie przez Uczestnika Promocji Kartą ani
za działanie i aktywowanie Karty.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

§ 11
Promocja łączy się z innymi promocjami określonymi w regulaminach promocji lub warunkach takich
promocji stosowanych przez Premium Mobile, chyba, że takie regulaminy lub warunki promocji
wyraźnie stanowią inaczej.
Ewentualne roszczenia związane z nieotrzymaniem Karty nie mogą być podstawą do złożenia przez
Uczestnika Promocji reklamacji z tytułu zawarcia Umowy, w tym nie mogą być podstawą do
rozwiązania Umowy przez Uczestnika Promocji lub braku regulowania należności za świadczenie
Usług Premium Mobile zgodnie z Umową i Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
Premium Mobile.
Odwołanie Promocji nie ma wpływu na korzystanie z Kart, nabytych i aktywowanych zgodnie
z postanowieniami Regulaminu Promocji.
Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Premium Mobile:
www.premiummobile.pl.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Promocji mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25.05.2016r.

Strona 3 z 3

Wersja z dnia 2016.05.25

