REGULAMIN PROMOCJI
“30 złotych zniżki na pierwszy rachunek i zapis do Newslettera Q2 Pranie”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki skorzystania z promocji „30
złotych zniżki na pierwszy rachunek (dalej: Promocja)
2. Organizatorem Promocji jest Q2 Smart Locker sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-509), ul.
Lubomirskiego 27/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000938588, numer NIP 6751759177, kapitał zakładowy: 5.000 PLN, nr
tel: +48 511 684 877 (dalej: Organizator).
3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem aplikacji Q2 Pranie dostępnej w serwisach
Google Play i APP Store.
4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które po spełnieniu warunków udziału w Promocji
stają się uczestnikami Promocji (dalej: Uczestnik).
§2
Okres trwania, warunki i zasady Promocji
1. Promocja trwa od30.04 2022 roku do odwołania z zastrzeżeniem punktu 8
2. Promocja skierowana jest do osób, które dokonując rejestracji konta w aplikacji Q2
Pranie wyraziły jednocześnie zgodę na otrzymywanie Newslettera Q2 Pranie.
3. Organizator w terminie do 24 godzin od rejestracji i wyrażenia zgody przez Uczestnika
zasili wirtualny portfel Uczestnika kwotą 30 złotych na pierwszy rachunek.
4. Promocja obejmuje każdą indywidualną usługę świadczoną przez Organizatora, z której
Uczestnik zdecyduje się skorzystać z zastrzeżeniem punktu 8.
5. Świadczenie usług przez Organizatora odbywa się zgodnie z Regulaminem Świadczenia
Usług Pralniczych dostępnym na stronie www.q2pranie.pl
6. W czasie trwania Promocji, każdy uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz.
7. Przyznana przez Organizatora w ramach Promocji zniżka nie podlega wypłacie w
pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek środek płatniczy oraz ma charakter nie
przenoszalny.
8. Uczestnik może skorzystać ze zniżki wynikającej z Promocji w terminie 30 dni od
zasilenia wirtualnego portfela Uczestnika przez Organizatora.
§3
Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.q2pranie.pl
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego
Regulaminu, do zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji lub czasowego
zawieszenia jej obowiązywania, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Uczestnika przed
dokonaniem zmiany
3. Do wszelkich spraw nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie
postanowienia „Regulaminu Świadczenia Usług Pralniczych Pralniomat Q2”, dostępnego na

stronie www.q2pranie.pl ; zasady polityki prywatności (RODO) dostępne na stronie
www.q2pranie.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

