REGULAMIN PROMOCJI BLACK DAYS
Transfactor. Zniesienie opłaty
abonamentowej na 3 miesiące oszczędność 300zł + prezent
Skrócone zasady promocji „BLACK DAYS Transfactor”
Jak skorzystać z promocji „BLACK DAYS Transfactor” zniesienie opłaty abonamentowej na 3
miesiące
a) Promocja „BLACK DAYS Transfactor” Klientów, którzy od 23.11.2018 do 30.11.2018 roku
Podpiszą z firmą Transcash.eu S.A. z siedzibą przy ul. Chabrowej 4, 52-200 Wysoka NIP
8971714717 KRS 0000626049 Umowę o świadczenie usług faktoringowych oraz prześlą
faktury do sfinansowania. Promocja „BLACK DAYS Transfactor” nie łączy się z innymi
promocjami (w tym zniżkami).
b) Promocja „BLACK DAYS Transfactor” obowiązuje od dnia 23.11.2018 do 30.11.2018 roku
REGULAMIN
1. Organizatorem promocji pod nazwą „BLACK DAYS Transfactor”(„Promocja”) jest Transcash.eu
S.A. ul. Chabrowa 4 52-200 Wysoka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000626049, NIP 8971714717 („Organizator”).
2. W Promocji może wziąć udział każdy, kto zawarł Umowę o świadczenie usług faktoringowych z
Organizatorem i w okresie obowiązywania Promocji na podstawie ww. umowy prześlą swoje faktury
do sfinansowania („Uczestnik Promocji”).
3. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt 2 powyżej jest zwolniony od obowiązku
uiszczania opłaty administracyjnej przez okres 3 pełnych miesięcy od nawiązania współpracy tj. od
1.12.2018 roku do 28.02.2019 roku , która standardowo naliczane jest zgodnie z ww. umową
4. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych
funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/
rabatowymi, jeśli obowiązują w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji
(w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji ma prawo wyboru, z której promocji
chce skorzystać.
6. Promocja obowiązuje od dnia 23.11.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.
7. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
8. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem
https://pl.transfactor.eu/.
9. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów.
10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie (w tym m.in. w kwestiach reklamacji)
mają zastosowanie postanowienia zawartej przez Uczestnika Promocji z Organizatorem umowy o
świadczenie usług faktoringowych, w tym stanowiących jej integralną treść Regulaminu świadczenia
usług faktoringowych i Cennika.
11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2018 r.
12. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator - TRANSCASH.EU
S.A. z siedzibą w Wysokiej ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65. Organizator przetwarza dane
osobowe Uczestnika Promocji w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu i zawarcia lub

wykonania umowy uwzględniającej zasady Promocji. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych Uczestników Promocji dostępne są Polityce prywatności dostępnej na stronie
internetowej https://transfactor.eu/polityka-prywatnosci
Wrocław, dnia 23.11.2018 r.

