REGULAMIN PROMOCJI „POŻYCZKA ZA 0 ZŁ Z VISSET.PL"
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§3 ZASADY PROMOCJI

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa
oraz

zasady

przeprowadzania

promocji

1. Jeżeli

w

okresie

trwania

Promocji

Uczestnik

zawrze

z Organizatorem Umowę i zostanie mu wypłacona pierwsza

organizowanej

pn. „POŻYCZKA ZA 0 ZŁ Z VISSET.PL” („Promocja”).

pożyczka na maksymalny okres do 30 dni zgodnie z OWU,

2. Organizatorem Promocji jest spółka Visset sp. z o.o. z siedzibą

Całkowity koszt Pożyczki w rozumieniu OWU, z wyłączeniem

w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 31/33 (II piętro), wpisana do

Opłaty Prolongacyjnej oraz Opłaty i Kosztów Windykacyjnych

rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd

będzie wynosił 0 zł.

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII
Wydział

Gospodarczy

KRS

pod

numerem

2. W przypadku braku spłaty Pożyczki udzielonej w ramach

0000321413,

Promocji zgodnie z ust. 1 § 3 Regulaminu oraz postanowieniami

posiadająca numer NIP 7792349040, numer regon 301012869,

OWU w terminie ustalonym w Umowie oraz cofnięcia zgody,

zwana dalej „Organizatorem”.

o której mowa w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Organizator

3. Promocja przeprowadzona będzie za pośrednictwem spółki

zastrzega sobie prawo do anulowania przyznanego rabatu

Asetia sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Głogowska

w ramach Promocji, w związku z niewywiązaniem się Uczestnika

31/33 (II piętro), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań

z warunków Umowy.

–

VIII

3. W przypadku braku spłaty Pożyczki udzielonej w ramach

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Promocji zgodnie z ust. 1 § 3 Regulaminu oraz postanowieniami

KRS 0000442888, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, nr NIP

OWU w terminie ustalonym w Umowie Uczestnik będzie

7792410420, REGON 302302434 („Pośrednik”) na platformie

obowiązany do spłaty Pożyczki wraz z Całkowitym kosztem

internetowej Visset.pl pod adresem URL https://visset.pl/,

Pożyczki, naliczonym zgodnie z OWU oraz Tabelą Opłat

zwanego dalej „Portalem”, w okresie od dnia 25.08.2016 r.

i Kosztów Windykacyjnych.

Nowe

Miasto

i

Wilda

w

Poznaniu,

Wydziale

od godziny 00:00:00 wg czasu GMT+01:00 do czasu jej
odwołania przez Organizatora.

§4 REKLAMACJE

4. Promocja ma charakter bezterminowy i odbywała się będzie
1. Reklamacje

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestników dotyczące

Promocji mogą być

składane drogą elektroniczną na adres: info@visset.pl.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

2. Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika powinna zawierać
co najmniej: imię i nazwisko Uczestnika, numer PESEL

1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być osoba fizyczna

Uczestnika, numer ID Uczestnika, oświadczenie dotyczące

w wieku pomiędzy 20, a 75 lat, prowadząca we własnym

przedmiotu reklamacji.

imieniu działalność gospodarczą, posiadająca pełną zdolność

3. Termin rozpatrzenia przez Organizatora reklamacji wynosi

do czynności prawnych, która w terminie od dnia 25.08.2016 r.

30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania poprawnego

od godziny 00:00:00 wg czasu GMT+01:00 złoży Wniosek

zgłoszenia reklamacyjnego. Do terminu, o którym mowa

o Pożyczkę i jednocześnie wyrazi zgodę na przesyłanie

w zdaniu poprzedzającym, nie wlicza się okresu dostarczenia

informacji handlowych przez Visset.pl za pomocą środków

przez Uczestnika informacji koniecznych do rozpatrzenia

komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia

reklamacji,

18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.

Organizator do Uczestnika o dostarczenie informacji do chwili

U. 2013 poz. 1422) a także na użycie telekomunikacyjnych
urządzeń

końcowych

oraz

automatycznych

systemów

liczonego

od

momentu

wystąpienia

przez

dostarczenia tych informacji przez Uczestnika.
4.

Po rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika

wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo

drogą elektroniczną na Adres e-mail podany przez Uczestnika

telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014 poz. 243 ze zm.),dokona

przy zawieraniu Umowy.

Opłaty Weryfikacyjnej w celu zawarcia z Organizatorem Umowy
Pożyczki („Umowa”) na podstawie OWU i Regulaminu i która

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

nie skorzysta w tym czasie z innej promocji organizowanej
przez Organizatora. Warunkiem skorzystania z Promocji jest

1. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

dokonywania

zmian

także zaksięgowanie przez Pośrednika Opłaty Weryfikacyjnej w

w Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu będą miały

dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę.

zastosowanie jedynie do Uczestników, którzy zawarli Umowę

2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele
Organizatora, Pośrednika oraz inne osoby biorące udział
i współpracujące w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji,
a

także

członkowie

ich

rodzin

do

drugiego

od dnia następującego po dniu, w którym zaczęły obowiązywać
te zmiany.
2. W

kwestiach

nieuregulowanych

w

Regulaminie

mają

stopnia

zastosowanie postanowienia Umowy, OWU, Regulaminu oraz

3. Uczestnikiem nie może być osoba która w dniu rozpoczęcia

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi

Promocji pozostaje stroną Umowy lub która była już stroną

przez Organizatora, a skierowanymi do nowych klientów

Umowy lub która odstąpiła od Umowy.

Organizatora.

pokrewieństwa włącznie.

4. Uczestnik może tylko raz wziąć udział w Promocji.

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

