Regulamin Promocji „#BlackFriday2017”
§ 1. Postanowienia
1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji
„#BlackFriday2017”
2. Organizatorem Promocji „#BlackFriday” jest TNN Finance S.A. (właściciel serwisu walutowego
kantoronline.pl) z siedzibą w Sosnowcu, ulicy Braci Mieroszewskich 50 41 - 219, wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411953, kapitał zakładowy 2.420.000,00 PLN, NIP 525252-41-88, REGON 145927902. Nr. wpisu do Rejestru Działalności Kantorowej 10108/2012. Nr wpisu do
rejestru usług płatniczych prowadzonym przez KNF RUP: BP1080/2012 zwanym dalej „Organizatorem”.

§ 2. Czas trwania Promocji i Uczestnictwo w Promocji
Promocja skierowana jest do wszystkich obecnych i nowych użytkowników, którzy w okresie
20.11.2017 r. – 06.12.2017 podadzą adres email na który zostanie wysłany kod rabatowy lub zarejestrują się
w serwisie kantoronline.pl.

§ 3. Zasady Promocji
1. Każdy uczestnik Promocji otrzyma rabat w wysokości 50% od marży kursu kupna lub sprzedaży

oferowanej przez TNN Finance S.A. na stronie www.kantoronline.pl 24h/7 dni w tygodniu dla walut EUR, USD,
GBP.
2. Uczestnikom promocji zostanie przyznany rabat na wymianę walut w wysokości 50% przez okres 10 dni
od momentu rejestracji w serwisie kantoronline.pl lub wpisania kodu rabatowego w panelu Klienta.
3. Rabat przyznany w ramach promocji #BlackFriday nie łączy się z innymi promocjami i rabatami
indywidualnymi
4. Promocja nie jest ograniczona ilością kupowanej bądź sprzedawanej waluty.
5. Warunkiem skorzystania z promocji w przypadku nowego użytkownika jest zarejestrowanie się w serwisie
kantoronline.pl. Rabat zostanie przyznany automatycznie.
7. Warunkiem skorzystania z promocji w przypadku użytkownika już zarejestrowanego jest podanie adresu
e-mail na który zostanie wysłany kod rabatowy.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie postanowień
regulaminu.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać na adres: emarketing@kantoronline.pl
3.Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać na adres e-mail: emarketing@kantoronline.pl.
Organizator rozpatrzy reklamację w przeciągu 10 dni roboczych od daty ich przesłania.

