
 

 
Warunki Promocji 

 
1. Promocja („Promocja”) organizowana przez PayPal („PayPal”) polega na przyznaniu 

przez PayPal na niżej określonych warunkach premii pieniężnych w kwocie 40 PLN 
(„Premia”) pierwszym 10.000 użytkownikom („Użytkownicy”). 

2. Okres promocyjny („Okres promocyjny”) rozpocznie się 7 grudnia 2016 r., a 
zakończy: 

• po przyznaniu 10.000 Premii, lub  
• z dniem 31 grudnia 2016 r., 

zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 
3. W Promocji mogą wziąć udział Użytkownicy, którzy: 

a. posiadają niezawieszone i nieograniczone polskie Konto PayPal, 
b. w Okresie promocyjnym pomyślnie sfinalizują transakcję błyskawicznego 

doładowania konta na kwotę co najmniej 40 PLN przy użyciu usługi 
błyskawicznego doładowania zapewnianej przez Trustly Group AB („Trustly”) 
we współpracy z Dotpay S.A. („Dotpay”) („Błyskawiczne doładowanie 
konta”), 

c. w okresie przed 26 kwietnia 2016 r. co najmniej raz korzystali z innej usługi 
błyskawicznego doładowania konta niż tej, zapewnianej przez Trustly we 
współpracy z Dotpay, 

d. nie korzystali z usługi Błyskawicznego doładowania konta po 26 kwietnia 2016 
r., oraz 

e. w okresie po 26 kwietnia 2016 r. nie wykonali żadnej transakcji przy użyciu 
systemu PayPal jako metody płatności. 

4. W Okresie promocyjnym każdy Użytkownik może uzyskać tylko jedną Premię. 
5. Premia zostanie przekazana na Konto PayPal Użytkownika w ciągu 14 (czternastu) dni 

roboczych od chwili wykonania transakcji Błyskawicznego doładowania konta. 
6. Premia otrzymana na Konto PayPal Użytkownika może zostać wykorzystana w 

dowolny dostępny sposób, za wyjątkiem jej wypłacenia z Konta PayPal Użytkownika. 
7. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny transakcja Błyskawicznego doładowania konta zostanie 

unieważniona, Premia również ulega natychmiastowemu unieważnieniu. Wszelkie 
zwroty pieniędzy, do których Użytkownik może być uprawniony, nie przekroczą kwoty 
wypłaconej na poczet danej transakcji Błyskawicznego doładowania konta. 

8. Promocji nie można przenosić na inną osobę ani wymienić jej na gotówkę. 
9. Aby Premia mogła zostać przyznana, transakcja Błyskawicznego doładowania konta 

musi być zgodna z Umową z Użytkownikiem usługi PayPal i zasadami obowiązującymi 
w systemie PayPal. 

10. PayPal nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
usług związanych z Promocją przez osoby trzecie, ani za żadne koszty, szkody, 
wypadki, opóźnienia, uszkodzenia, straty, wydatki lub niedogodności, jakie mogą 
powstać w związku z otrzymaniem Premii, z zastrzeżeniem, że nic nie ogranicza 
odpowiedzialności PayPal za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem 
ze strony PayPal. 

11. PayPal zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zmiany lub anulowania Promocji w 
dowolnym czasie, w przypadku zaistnienia okoliczności, które w uzasadnionej opinii 
PayPal tego wymagają. PayPal i Trustly zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia 
dodatkowych warunków w odniesieniu do określonych części Promocji. 

12. W przypadku zmiany niniejszych Warunków, PayPal powiadomi na piśmie wszystkich 
zarejestrowanych użytkowników, do których Promocja została skierowana. 

13. Niniejsze Warunki podlegają prawu Anglii. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez 
sądy angielskie, a strony wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji i uznanie 
właściwości terytorialnej takich sądów. 

 
 


