Regulamin promocji
„Pierwsze 50 tys. za darmo”

§1 organizator promocji

Organizatorem promocji jest pośrednik finansowy (payment system provider), właściciel serwisu
www.espago.com - PSP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000352235, NIP 8992689516, REGON 021215833

§2 uczestnik promocji

Uczestnikiem promocji jest Akceptant, który:
1.

zawarł za pośrednictwem organizatora promocji z Agentem Rozliczeniowym Elavon
Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce,
z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w KRS
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, REGON
300649197, NIP 2090000825 (zwanym dalej: Elavon) stosowną umowę o akceptację kart
przy użyciu platformy autoryzacyjnej Elavon,

2.

w swoim sklepie internetowym będzie akceptował płatności w walucie polski złoty
dokonywane za pomocą kart VISA, VISA Debit, VISA Elektron, VPAY, MasterCardDebit,
MasterCard,

Mastercard

Maestro

lub

innych

procesowanych

przez

Agenta

Rozliczeniowego Elavon z wykorzystaniem Systemu Espago oraz będzie akceptował
płatności

dokonywane

za

pomocą

e-przelewów

procesowanych

przez

Agenta

Rozliczeniowego PayPro (serwis Przelewy24).
3.

w dniu przystąpienia do promocji nie jest Akceptantem zarejestrowanym w serwisie
Przelewy24.

4.

uzyskał zgodę PSP Polska na korzystanie z promocji.

§3 czas trwania

Promocja trwa od momentu uzyskania zgody PSP Polska na skorzystanie z promocji do czasu
osiągnięcia przez Akceptanta obrotu ze sprzedaży towarów i usług oferowanych w sklepie
internetowym w wysokości 50.000 zł. na transakcjach kartowych, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.

§4 zasady promocji

1. W trakcie trwania promocji PSP Polska będzie przelewać co miesiąc do 20-ego dnia kolejnego
miesiąca na rachunek bankowy Akceptanta kwotę równą prowizji naliczonej przez Elavon za
dany miesiąc za transakcje kartowe, do czasu gdy łączna wartość transakcji kartowych
osiągnie 50.000 zł., nie dłużej niż 24 m-ce od momentu przystąpienia Akceptanta do promocji.
2. Akceptant wyraża zgodę na przekazanie PSP Polska przez Elavon informacji o wysokości
sumy prowizji naliczonej przez Agenta Rozliczeniowego w danym miesiącu.
3. Akceptant przyjmuje do wiadomości, że środki pieniężne otrzymane od PSP Polska w ramach
promocji stanowią przychód z działalności gospodarczej.
4. Prowizja za transakcje dokonywane za pomocą e-przelewów będzie naliczana zgodnie z
umową zawartą pomiędzy PayPro a Akceptantem.
5. Akceptant jest zobowiązany do terminowego uiszczania opłat z tytułu zawartych umów z
agentem rozliczeniowym Elavon i Paypro.
6. Po zakończeniu okresu promocji, prowizja za procesowanie transakcji kartowych będzie
naliczana zgodnie z umową zawartą pomiędzy Elavon a Akceptantem. Prowizja za transakcje
dokonywane za pomocą e-przelewów będzie naliczana zgodnie z umową zawartą pomiędzy
PayPro a Akceptantem.

§5 wygaśnięcie promocji
1. Organizator ma prawo do natychmiastowego cofnięcia zgody na korzystanie z promocji w
przypadku powtarzającego się w placówkach Akceptanta przyjmowania płatności kartami
skradzionymi,

zgubionymi

lub

sfałszowanymi

lub

jakichkolwiek

działań

Akceptanta

naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa bądź stwarzających zagrożenie
takiego naruszenia lub braku zapłaty za korzystanie z usług Elavon i PayPro.
2. Możliwość korzystania z promocji wygasa w przypadku zmiany przez uczestnika promocji
payment system providera.

§6
Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami oferowanymi przez PSP Polska
sp. z o.o.

