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REGULAMIN PROMOCJI „WITAMY W TIPTIP” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Witamy 

w TipTip” (zwana dalej: „Promocją”).  

2. Organizatorem Promocji jest TIPTIP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 

99 lok. 44, 02-001 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000868988, posiadająca numer NIP: 7011004873, 

o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych.  

3. Promocja przeprowadzana jest w ramach serwisu internetowego pod nazwą „TipTip”, 

zlokalizowanego pod adresem internetowym https://tiptip.com.pl.  

4. Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie 

TipTip dostępnym pod adresem internetowym https://tiptip.com.pl lub w niniejszym regulaminie. 

5. Promocja jest skierowana wyłącznie do Partnerów będących stroną Umowy (tj. spełniających warunki 

określone w § 3 ust. 2 – 4 Regulaminu TipTip). 

6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystąpienie do Promocji następuje poprzez 

udostępnienie przez Partnera linku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. (i) poniżej, i jest równoznaczne 

z akceptacją niniejszego regulaminu. 

7. Promocja rozpoczyna się w dniu 10.03.2021 r. i trwa do 31.12.2021 r. lub do odwołania. 

 

§ 2. Warunki Promocji 
 

1. Promocja polega na przyznaniu Partnerowi nagrody w wysokości 10 zł (zwanego dalej: „Premią”) pod 

warunkiem ziszczenia się łącznie zdarzeń opisanych w ust. 2 poniżej. 

2. W celu otrzymania przez Partnera Premii: 

(i) Partner, poprzez udostępnienie odpowiedniego linku w Koncie, zaprosi nowego Partnera  

(zwanego dalej: „Zaproszonym”) do zawarcia Umowy, 

(ii) Zaproszony przyjmie zaproszenie od Partnera i za pośrednictwem udostępnionego mu linku 

zarejestruje Konto i zawrze z Administratorem Umowę, oraz 

(iii) Zaproszony w ramach zawartej Umowy i za pośrednictwem Serwisu pozyska i odbierze łącznie 

wpłaty z Napiwków w wysokości 50 zł. 

3. W terminie 3 Dni Roboczych od dnia ziszczenia się zdarzenia opisanego w ust. 2 pkt (iii) powyżej 

kwota Premii zostanie wypłacona na rachunek bankowy Partnera. Kwota Premii jest kwotą netto (tj. 

nie ulega pomniejszeniu o prowizję Administratora i Operatora Płatności). 

4. Kwota, o której mowa w ust. 2 pkt (iii) powyżej, jest kwotą odebraną pozyskanych Napiwków, tj. 

z uwzględnieniem dokonanych przez Administratora potrąceń, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt. (ii) 

Regulaminu TipTip. 

5. W ramach Promocji Partner może otrzymać maksymalnie 3 Premie (maksymalna kwota – 30 zł). 

6. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5 powyżej, w ramach Promocji Partner może wielokrotnie 

udostępniać link, o którym mowa w ust. 2 pkt (i) i może zaprosić nieograniczoną liczbę nowych 

Partnerów. 

7. Premia nie podlega zamianie na inne nagrody lub na ekwiwalent w gotówce. Partner nie jest 

uprawniony do przekazania osobie trzeciej prawa do odebrania Premia.  

8. Administrator ma prawo do wykluczenia z Promocji Partnera, którego działanie jest sprzeczne 

z postanowieniami niniejszego regulaminu, Regulaminu TipTip lub przepisami obowiązującego 

prawa, bądź którego działanie zmierza do ich obejścia. Ponadto, Administrator ma prawo do 

wykluczenia z Promocji Partnera, którego zachowanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, 
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w szczególności w przypadku zaproszenia przez Partnera samemu siebie.   

 

§ 3.  Reklamacje 
 

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane przez Partnera drogą elektroniczną na adres 

kontakt@tiptip.com.pl, począwszy od daty rozpoczęcia Promocji do 14 dni od daty jej zakończenia. 

Reklamacje, które wpłyną do Administratora po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, do reklamacji dotyczących Promocji będą odpowiednio stosowane 

postanowienia § 11 Regulaminu TipTip (z wyłączeniem § 11 ust. 7). 

 

§ 12. Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy regulamin nie wyłącza żadnych postanowień Regulaminu TipTip lub innych dokumentów. 

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2021 roku. 

 


