
 
Regulamin promocji 100 zł w prezencie podczas Trial na Prześwietl.pl 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin promocji 100 zł w prezencie podczas Trial na Prześwietl.pl, zwany dalej 

Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z promocji obowiązującej na platformie informacji 
gospodarczej Prześwietl.pl, mieszczącej się pod adresem internetowym www.przeswietl.pl . 

2. Przedmiotem Regulaminu jest promocja polegająca na doładowaniu środków na koncie Prepaid 
noworejestrujących się użytkowników platformy Prześwietl.pl kwotą 100 zł netto (czyli 123 zł brutto), 
zwana dalej Promocją. 

3. Organizatorem Promocji jest administrator i właściciel Prześwietl.pl, TData spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Wielka 20 61-774 Poznań, wpisana w 
rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698859, posiadającą NIP 
9721245297 i REGON 302419567,  (zwany dalej „Organizator”). 

4. Uczestnictwo w Promocji jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. 
5. Promocja jest realizowana od 8.01.2018 do 18.02.2018. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji. 

 

§ 2. Zasady Promocji i warunki korzystania 
1. Promocja jest adresowana do osób, które nie posiadają założonego konta użytkownika na 

Prześwietl.pl przed datą 8.01.2018, tj. osób które nie testowały wcześniej serwisu ani nie mają na nim 
wykupionego abonamentu. 

2. Promocja polega na przyznaniu osobom rejestrującym się po raz pierwszy na Prześwietl.pl (tj. 
osobom rozpoczynającym trial, czyli bezpłatny, 7-dniowy okres testowy) środków płatniczych o 
wartości 123 zł brutto na rachunku Prepaid, czyli saldzie środków przypisanych do indywidualnego 
konta użytkownika, które umożliwiają zakup raportów handlowych w serwisie Prześwietl.pl. 

3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest rejestracja w serwisie Prześwietl.pl w dniach 
8.01-18.02.2018, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie 
oraz potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku aktywującego konto z wiadomości przesłanej na 
adres mailowy użytkownika. 

4. Rachunek Prepaid beneficjenta Promocji zostanie automatycznie doładowany o wspomniane środki, 
czyli 123 zł brutto, tuż po ukończeniu przez niego rejestracji w serwisie. 

5. By zakupić raport handlowy, wykorzystując przyznane w ramach Promocji środki, należy zalogować 
się do serwisu Prześwietl.pl i przejść na wybrany profil podmiotu gospodarczego do sekcji dostępnych 
dokumentów, a tam wybrać typ dokumentu, który chcemy kupić poprzez kliknięcie przycisku “KUP 
RAPORT”. W kolejnym kroku należy uzupełnić dane biznesowe i zaznaczyć spośród dostępnych 
metod płatności “KONTO PREPAID”. Zakup zostanie wówczas zrealizowany, a saldo środków 
rachunku Prepaid zostanie pomniejszone o kwotę danego dokumentu, bez obciążania kart 
płatniczych użytkownika. 

6. Każdy użytkownik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz. 
7. Środki na koncie Prepaid nie stanowią karty płatniczej, bankomatowej czy kredytowej. Konto Prepaid 

jest integralną częścią serwisu Prześwietl.pl i nie podlega zbyciu ani użyczeniu ani wypłaceniu 
środków na konto bankowe przypisane do użytkownika. 

http://www.przeswietl.pl/


8. Jeżeli użytkownik, będący beneficjentem Promocji, nie wykorzysta przyznanych w ramach Promocji 
środków na swoim koncie Prepaid, to środki te pozostają na jego koncie Prepaid. Organizator 
zastrzega, że nie można ich ani wypłacić ani kupić za nie abonamentu na dostęp do serwisu 
Prześwietl.pl. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania formularza rejestracyjnego w uzasadnionych 
przypadkach, takich jak np. niekompletne, nieprawdziwe lub nieczytelne jego wypełnienie. 

 

§ 3. Dane osobowe 
 

1. Rejestrując się w serwisie Prześwietl.pl użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie 
danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) oraz komunikowanie się z nim drogą 
elektroniczną i telefoniczną w celach związanych z działaniem i promocją serwisu Prześwietl.pl. 
Szczegółowo przetwarzanie danych osobowych, opisane zostało w Regulaminie Prześwietl.pl, 
znajdującym się pod adresem internetowym https://przeswietl.pl/regulamin . 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 
 

1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.przeswietl.pl . 
2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez użytkownika pragnącego skorzystać z Promocji 

równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 

https://przeswietl.pl/regulamin
http://www.przeswietl.pl/

