
Warunki uczestnictwa w Promocji „Pizza od Telepizzy za aktywację 

konta w Refunder” 

§ 1. Organizator Promocji 

1. Organizatorem promocji „Pizza od Telepizzy za aktywację konta w Refunder” (dalej: 

„Promocja”) jest spółka Refunder AB, z siedzibą w Sztokholmie, Birger Jarlsgatan 41a, 111 45 

Szwecja, należąca do firmy Refunder Scandinavia AB z numerem organizacyjnym 556885-

1884 (dalej „Organizator”). 

2. Przystępując do Promocji, co następuje z chwilą rejestracji darmowego konta w serwisie 

internetowym www.refunder.pl, Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych 

warunków oraz uznaje je za wiążące (dalej: „Warunki”). 

§ 2. Obszar obowiązywania Promocji 

Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3. Okres obowiązywania Promocji 

1. Promocja obowiązuje od 1 marca do 31 marca 2017. („Okres Promocji”). 

2. Kody upoważniające do wymiany na średnią pizzę z działu klasyczne w lokalu Telepizzy można 

otrzymać za aktywację konta w Refunder.pl od 1 marca 2016 do 30 kwietnia 2017 roku („Okres 

Aktywacji”). 

3. 31 marca 2017 jest terminem końcowym Promocji („Termin Końcowy”). 

§ 4. Dostępność Warunków 

Treść niniejszych Warunków jest udostępniana przez Organizatora na stronie internetowej 

www.refunder.pl/telepizza. 

§ 5. Definicje 

Uczestnik – osoba fizyczna mająca co najmniej 18 lat, która podczas okresu Promocji dokona rejestracji 

konta w www.refunder.pl oraz aktywuje je, o czym mowa w § 6 Warunków w celu otrzymania kodu na 

pizzę w Telepizzy. 

Konto Użytkownika – indywidualne konto utworzone przez Konsumenta, które jest zakładane w 

serwisie www.refunder.pl zgodnie z regulaminem serwisu. 

Serwis internetowy – strona internetowa prowadzona przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej  

Strona lądowania – specjalna podstrona (adres www.refunder.pl/telepizza) utworzona przez 

Organizatora w Serwisie internetowym w celu informowania konsumentów o zasadach promocji oraz 

będąca punktem początkowym drogi klienta pozwalającym na dalsze jego śledzenie w celu realizacji 

promocji. 

§ 6. Przystąpienie do Promocji 

W Promocji uczestniczyć mogą Uczestnicy, którzy spełnią łącznie następujące warunki: 

a) W Okresie Promocji zarejestrują darmowe konto w serwisie www.refunder.pl po przejściu przez 

Stronę lądowania. 

b) W Okresie Aktywacji dokonają zakupów w dowolnym sklepie dostępnym w ofercie Refunder na 

stronie serwisu www.refunder.pl na kwotę przynajmniej 20 zł. 

§ 7. Otrzymanie oraz skorzystanie z nagrody 

1. Uczestnik, który spełni wszystkie warunki wskazane w § 6 otrzyma nagrodę w postaci kodu 

upoważniającego do wymiany średnią pizzę z działu klasyczne w lokalu Telepizza. 

http://www.refunder.pl/telepizza


2. Uczestnik może skorzystać z oferty w dowolnie wybranym lokalu sieci Telepizza poprzez 

okazanie kodu kasjerowi przed rozpoczęciem transakcji. Kasjer sprawdzi ważność kodu i wyda 

pizzę. 

3. Kody zachowają ważność do 30 września 2017 roku. 

4. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jeden kod do Telepizzy. 

5. Wykorzystanie kodów podlega regulacjom Telepizzy dostępnym w lokalach. 

§ 8. Reklamacje dotyczące Promocji 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Promocji w terminie 

30 dni od upływu Terminu Końcowego Okresu Aktywacji konta. 

2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestnika na adres support@refunder.pl .  

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, e-mail, jak również dokładny opis i 

wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana e-mailem w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia. 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Organizator może zdecydować o wstrzymaniu Promocji lub zmianie niniejszych Warunków 

przed Terminem Końcowym, przy czym pozostaje to bez wpływu na prawa nabyte przez 

Uczestników. Uczestnicy uprawnieni będą do skorzystania otrzymanych kodów lokalach 

Telepizzy. Informacja o wstrzymaniu Promocji lub zmianie niniejszych Warunków będzie 

podana z wyprzedzeniem na stronie internetowej refunder.pl 

2. Jeżeli doszło do naruszenia przez Uczestnika niniejszych Warunków, Organizator może 

wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji. 

3. Regulamin członkostwa w www.refunder.pl opisany jest w Warunkach Członkostwa dostępnych 

na stronie www.refunder.pl  

4. Promocja podlega prawu polskiemu. 


