
  

 

 
  

Regulamin Konkursu „wSPAniała rekomendacja”  
  

  

§1 Postanowienia ogólne  

  

  

1. Organizatorem Konkursu „wSPAniała rekomendacja” zwanej dalej Konkursem jest 

firma Salomon Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 14 zwaną dalej 

Organizatorem.  

2. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „wSPAniała rekomendacja”  

  

  

§2 Określenia użyte w regulaminie  

  

  

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  

i) Rekomendujący – osoba, która zarekomendowała osobie trzeciej usługi Salomon 

Finance.   

ii) Rekomendowany – klient Salomon Finance, któremu usługi Salomon Finance 

zostały polecone przez Rekomendującego. Rekomendowanym nie może być 

współmałżonek Rekomendującego ani osoba zamieszkująca pod tym samym 

adresem.   

iii) Usługi Salomon Finance – usługi eksperckie wyszczególnione w paragrafie 4. iv) 

Nagroda – nagroda rzeczowa przyznawana Rekomendującemu zgodnie z 

postanowieniami paragrafu 5.  

  

  

§3 Warunki Konkursu  

  

  

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne powyżej 18 roku życia.  

2. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział 

w Konkursie za zgodą opiekuna prawnego.  

3. Kryterium uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:   

    
Salomon Finance   
ul.  Puławska 14   
02 - 512  Warszawa   
Telefon    +48   22  849 04  85   
www.salomonfinance.pl   
www.kredytopedia.pl   



  

  

  

 

  

a) zarekomendowanie osobie trzeciej usług eksperckich firmy Salomon Finance   

b) skorzystanie przez Rekomendowanego w okresie trwania Konkursu z usług  

Salomon Finance  

c) wskazanie osoby polecającej przez Rekomendowanego.  

  

  

4. Zgłaszając swoją osobę jako Rekomendującego lub upoważniając do tego 

Rekomendowanego, Uczestnik Konkursu akceptuje regulamin Konkursu oraz wyraża 

zgodę na zamieszczenie swoich danych w bazie danych, tworzonej w celu 

kontaktowania się z uczestnikami Konkursu.   

5. Warunkiem przyznania Rekomendującemu oraz Rekomendowanemu nagrody jest 

zawarcie transakcji przez Rekomendowanego za pośrednictwem Salomon Finance.  

6. Nagrody są przyznawane zgodnie z postanowieniami paragrafu 5.  

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, oraz 

innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, a 

także członkowie rodziny w pierwszej linii pokrewieństwa wyżej wymienionych osób.  

  

  

§4 Usługi Salomon Finance objęte promocją  

  

  

1. Do przyznania nagrody Uczestnikom Konkursu upoważnia podpisanie przez 

Rekomendowanego za pośrednictwem Salomon Finance jednej z następujących 

rodzajów umów:  

I. kredyt hipoteczny,  

II. kredyt konsolidacyjny,  

III. kredyt refinansowy,  

IV. pożyczka hipoteczna  

  

  o wartości min. 150.000 PLN.   

  

  

§5 Nagrody rzeczowe  

  

  

1. Nagrody przysługują zarówno Rekomendującemu, jak i Rekomendowanemu po 

spełnieniu warunków zawartych w paragrafie 3.  

2. Nagrodę należną za poszczególne transakcje wyszczególnia poniższa tabela.  

 

 

 

  



  

  

  

 

  

Nagroda dla Rekomendującego   Nagroda dla Rekomendowanego  

Bon o wartości 190 zł na zabieg w Salonie  

SPA Thai Organic® Warszawa Mokotów 

ul. Bergamotki 2/U2, 02-765 Warszawa  

lub 

Tao Tao SPA 

(dowolny salon) 

Bon o wartości 190 zł na zabieg w Salonie  

SPA Thai Organic® Warszawa Mokotów 

ul. Bergamotki 2/U2, 02-765 Warszawa  

lub 

Tao Tao SPA 

(dowolny salon)Kamień 1, 02-593 Warszawa  

  

 Z zabiegów SPA do wyboru korzystających są masaże z oferty salonów Thai Organic® 

Warszawa Mokotów oraz Tao Tao SOA przesyłanej przez konsultanta Salomon Finance. 

Czas trwania zabiegu: 60 minut. Zabiegi szczegółowo opisane są na stronach:  

www.thaiorganic.pl 

www.taotaospa.pl  

 

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wymiany przyznanego bonu do SPA na  

Kartę Upominkową IKEA o wartości 100 zł lub prenumeratę wybranego czasopisma 

na okres 12-stu lub 6-ciu miesięcy.  

  

4. Wśród czasopism w rocznej prenumeracie do wyboru korzystających są:  

  

• Forbes  

• Cztery Kąty  

• National Geographic  

• National Geographic Traveler  

  

5. Wśród czasopism w półrocznej prenumeracie do wyboru korzystających są:  

  

• Newsweek  

• Forum  

  

6. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ich ekwiwalentu 

pieniężnego.  

7. Uczestnik może zostać nagrodzony wielokrotnie w ramach Konkursu, pod warunkiem 

każdorazowego spełnienia warunków określonych w par. 3. oraz par. 5.  

  

  



  

  

  

 

  

  

§6 Sposób przekazywania nagród rzeczowych  

  

  

1. Po  zgłoszeniu  się  Rekomendowanego  do  Salomon  Finance 

 i  wskazaniu  

Rekomendującego, dane Uczestników są prowadzane do bazy danych Salomon 

Finance.  

2. Po sfinalizowaniu transakcji za pośrednictwem Salomon Finance, przedstawiciel  

Salomon Finance kontaktuje się telefonicznie z Rekomendującym oraz 

Rekomendowanym w celu przekazania informacji o przyznaniu nagrody oraz ustalenia 

warunków odbioru nagrody.  

3. W celu ostatecznej akceptacji nagrody, Rekomendujący i/lub Rekomendowany 

kontaktują się z organizatorem promocji: Jan Bijas  

Tel. 791 577 882  

w celu rezerwacji terminu w SPA.  

  

§7 Zasady postępowania reklamacyjnego  

  

  

1. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.  

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, 

podpis Uczestnika, oraz dokładny opis i powód reklamacji.     

3. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Salomon Finance, ul. Puławska 14,  02-

512 Warszawa.  

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia 

reklamacji.    

5. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 dni.  

  

  

§8 Odpowiedzialność organizatora  

  

  

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona do wysokości 

wartości nagrody.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się z 

Uczestnikami Konkursu na skutek zmiany danych kontaktowych i niepoinformowania 

o tym Organizatora.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z 

opóźnieniem lub niedoręczeniem korespondencji wynikające z błędnego podania 

przez Uczestnika adresu w Zgłoszeniu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Poczty Polskiej i firmy 

kurierskiej, w tym w szczególności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek.  



  

  

  

 

  

            

§9 Postanowienia końcowe  

  

  

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu 

określone niniejszym Regulaminem.  

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany treści regulaminu w dowolnym momencie czasowym.  

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest Organizator Konkursu. 

Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „wSPAniała 

rekomendacja”. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 

Konkursie   

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 

Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.   

  


