Regulamin Promocji
„Happy Friday”
§1. Postanowienia ogólne i definicje
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady promocji „Happy Friday” (dalej: "Promocja"), której
organizatorem jest NOVUM Finance sp. z o.o. (dalej: „Organizator”) z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.
Wołowskiej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Wrocław–Fabryczna Wydział VI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000252906, , o kapitale zakładowym w kwocie
200 000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 894-28-62-527, tel. 717134004, fax 71 7902867, podlegającą
nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030
Warszawa.
2. Regulamin określa zasady Promocji, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników
w rozumieniu § 2.
3. Promocja polega na przekazaniu osobie fizycznej biorącej udział w Promocji, spełniającej wymagania
określone w §2 i §3 Regulaminu, jednej gwarantowanej nagrody w postaci bonu podarunkowego Sodexo o
wartości 100 zł do wykorzystania na dowolne zakupy (dalej: „Bon”). Bon zostanie wysłany do Uczestnika za
pośrednictwem Poczty Polskiej najpóźniej do 20.03.2020r. na adres Uczestnika jaki posiada Organizator.
Warunki użycia Bonu podarunkowego dostępne są na stronie https://dlaciebie.sodexo.pl/kupony/
4. Promocja zostanie przeprowadzona w dniu 21.02.2020r. lub do wyczerpania zapasów, w zależności od tego
które zdarzenie nastąpi wcześniej. Pula nagród to 30 bonów.
5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://pozyczkinovum.pl/.
§2. Uczestnictwo w Promocji
Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik") może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:
1. Otrzyma od Organizatora telefoniczne zaproszenie do udziału w Promocji
2. Ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych.
§3. Prawo do Nagrody
Aby uzyskać Bon, wystarczy, że Uczestnik (spełniający warunki określone w §2 powyżej), najpóźniej do 29 lutego
2020r. zawrze umowę pożyczki z NOVUM Finance sp. z o.o. oraz nie odstąpi od niej.
§4. Podatki
Wartość Bonu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68a ustawy
z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.).
Zwolnienie to będzie kwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie w związku z promocją „Happy Friday”. Oznacza
to, że osoba otrzymująca Bon nie będzie zobowiązana do rozliczenia się z niego z Urzędem Skarbowym.

§5. Postępowanie reklamacyjne i odstąpienie od udziału w Promocji
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji można złożyć w formie:
a) pisemnej: listem na adres NOVUM Finance sp. z o.o., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław;

b) elektronicznej: za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.pozyczkinovum.pl lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej: info@pozyczkinovum.pl;
c) telefonicznie pod numerem telefonu 71 888 80 89
Organizator Promocji rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
2. Odpowiedź na reklamację udzielana jest zgodnie z wolą Uczestnika: listownie lub pocztą elektroniczną (na
poprawnie zweryfikowany adres e-mail). Jeżeli Uczestnik nie określi preferencji dotyczących kanału
odpowiedzi lub nie potwierdzi aktualności adresu e-mail, odpowiedź udzielana jest listownie.
3. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres Organizatora
prosimy składać z dopiskiem „Happy Friday”.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza
uprawnień Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.
5. W przypadku powstania roszczeń w związku z realizacją Promocji i obowiązywaniem niniejszego
Regulaminu strony mogą skorzystać z pozasądowych procedur rozwiązywania sporów w
szczególności dążyć do ugodowego zakończenia sporu lub skorzystać z mediacji (za zgodą
wszystkich stron sporu).
6. Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Promocji bez podania przyczyny w terminie 14 dni
od dnia przystąpienia do udziału w Promocji. Wzór odstąpienia jest załączony do regulaminu.
7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od udziału w Promocji Uczestnik zobowiązany jest
poinformować o swojej decyzji Organizatora w drodze jednoznacznego oświadczenia
złożonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Oświadczenie należy przesłać na adres
Organizatora wskazany w § 1 lub pocztą elektroniczną na adres: info@pozyczkinovum.pl .
Aby zachować termin do odstąpienia wystarczy aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą
wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od udziału w
Promocji, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
8. W przypadku odstąpienia od udziału w Promocji, Uczestnik traci uprawnienie do otrzymania Bonu.
§6. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej ; www.pozyczkinovum.pl .
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
4. Organizator ma prawo do wydłużenia czasu trwania Promocji. Organizator poinformuje o tej zmianie
poprzez wysłanie wiadomości mailowej oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej
www.pozyczkinovum.pl w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną zmianą czasu trwania Promocji.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Happy Friday” - wzór odstąpienia od udziału w Promocji
……………………………………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………..
Imię i nazwisko Uczestnika

…………………………………………………………………..
Adres zamieszkania

NOVUM Finance sp. z o.o.
ul. Wołowska 8,
51-116 Wrocław

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UDZIAŁU
W PROMOCJI „Happy Friday”

Oświadczam, że odstępuję od uczestnictwa w Promocji „Święta bez zaległości”.

…………………………………………………………………………………….
data i podpis Uczestnika

