
Regulamin promocji „20% więcej” 
 
I. DEFINICJE  
 
Terminy uŜyte w poniŜszym Regulaminie mają następujące znaczenie:  
 

1. Organizator – Inteligo Financial Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-609 
Warszawa, Al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000012622 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 99.528.069 
zł, NIP 525-21-53-450.  

 
2. Operator – Polska Telefonia Komórkowa – PTK Centertel sp. z o.o., operator sieci telefonii 

komórkowej Orange 

 

3. Uczestnik – osoba doładowująca telefon na kartę w sieci komórkowej Orange przy 
wykorzystaniu produktu bankowego Inteligo, iPKO, Pocztowy24 lub PocztowySMS, a takŜe w 
bankomatach sieci PKO BP. 

 
4. Doładowanie - uzupełnienie Konta głównego w sieci komórkowej Orange na warunkach i 

zasadach świadczenia usługi zawartych w „Regulaminie doładowań” dostępnym na stronie 
www.inteligo.pl , www.ipko.pl oraz www.pocztowy.pl. 

 
5. Konto główne – konto główne Abonenta telefonu na kartę w sieci komórkowej Orange, na 

którym gromadzone są środki z doładowań. 
 
6. Konto promocyjne – konto umoŜliwiające gromadzenie środków pochodzących z Promocji oraz 

wykorzystanie ich na: połączenia, SMS-y i MMS-y w Orange, połączenia na numery stacjonarne 
oraz na transfer danych (Internet) 

 
7. Promocja – promocja „20% więcej” organizowana przez Organizatora w oparciu o niniejszy 

regulamin 
 

8. Bonus – przyznane w ramach Promocji dodatkowe wartości doładowujące Konto promocyjne 
Uczestnika  

 
II. ZASADY PROMOCJI  
 
 

1. W Promocji biorą udział Uczestnicy wykonujący Doładowanie, realizowane przy wykorzystaniu 
serwisów internetowych w ramach usług bankowości elektronicznej Inteligo, iPKO, Pocztowy24 
oraz PocztowySMS, a takŜe doładowania realizowane w bankomatach sieci PKO BP.  
 
2. Z Promocji wyłączone są doładowania wykonane przy uŜyciu usługi „Płacę z Inteligo” lub „Płacę 
z iPKO” 

 
2. Warunkiem udziału w Promocji jest zakup Doładowania o wartości brutto: 40 zł, 50 zł, 100 zł 
lub 200 zł  w terminie od 08 listopada 2010 od godz. 00:00 do 17 listopada 2010 do godz. 23:59  

 
3. Po dokonaniu Doładowania kwotą 40 zł, 50 zł, 100 zł lub 200 zł  Uczestnik Promocji otrzyma  
Bonus w postaci dodatkowych 20% wartości zrealizowanego Doładowania. Bonus wpływa na 
Konto promocyjne Uczestnika. 



4. Dla  Bonusów wpływających na Konto promocyjne Uczestnika obowiązują  następujące okresy 
waŜności: 
 

a. dla Bonusa o wartości 8 zł - 4 dni 

b. dla Bonusa o wartości 10 zł - 5 dni 

c. dla Bonusa o wartości 20 zł - 14 dni 

d. dla Bonusa o wartości 40 zł - 40 dni 

5. Bonus wpływa na Konto promocyjne Uczestnika w terminie do 24 godzin od momentu 
Doładowania. 

 
6. Uczestnik Promocji otrzyma potwierdzenie przyznania Bonusa w ramach Promocji w postaci 
wiadomości SMS.  

 
7. Bonus przyznawany w ramach Promocji nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w 
tym pienięŜny.  

 
8. Bonus nie powoduje przedłuŜenia okresu waŜności Konta głównego Uczestnika.  

 
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają „Regulamin 
świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej gsm 900/1800 i umts przez 
spółkę pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 
z dnia 19 września 2005 roku oraz „Regulamin doładowań” dostępny na stronie www.inteligo.pl , 
www.ipko.pl oraz www.pocztowy.pl  

 
10. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane na piśmie pod adres: Inteligo 
Financial Services SA, 00-684 Warszawa, ul. Wspólna 47/49 z dopiskiem „Reklamacja – Promocja 
doładowań „20% więcej” lub poprzez wysłanie e-maila na skrzynkę pocztową info@inteligo.pl  

 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w trakcie trwania 
Promocji, wcześniejszego zakończenia Promocji lub jej przedłuŜenia. 

 
12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 


