
Regulamin promocji doładowań 50 zł - „mPotwór dokłada 20%” 

Obowiązuje od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. włącznie. 

Organizatorem promocji jest firma uPaid Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Staffa 105 b w Warszawie, 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem: 0000387683, NIP: 525-250-78-99, REGON: 142961695, zwany dalej "Administratorem". 

„mPotwór dokłada 20%” („Promocja”) to nazwa promocji doładowań umożliwiająca  abonentom 
sieci telefonii komórkowych: Plus, Play, T-Mobile, Heyah i Sami Swoi („Abonenci”) uzyskanie 
dodatkowych środków za  doładowanie konta. 

Jak skorzystać:  

1. Z promocji mogą skorzystać użytkownicy zarejestrowani w aplikacji mPotwór („Użytkownicy”). 

2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest doładowanie konta numeru Abonenta uprawnionego do 
skorzystania z Promocji kwotą 50 zł za pomocą aplikacji mPotwór. Aplikację można pobrać ze strony 
www.nakarmtelefon.pl. 

3. Doładowanie, o którym mowa w pkt. 2 należy dokonać nie wcześniej niż o godzinie 00:01 dnia 
1 października 2012 r. oraz nie później niż o godzinie 23:59 dnia 31 października 2012 r.  

Zasady: 

4. Do doładowania wykonanego poprzez kliknięcie w promocyjny guzik zaimplementowany 
w aplikacji lub poprzez kliknięcie w kwotę doładowania 50 zł, Administrator doda 10 zł zasilenia (20%) 
(„Bonus”) w ilości 1 sztuk. 

5. Każdy Użytkownik może otrzymać w ciągu tygodnia jeden Bonus. 

Dodatkowe informacje:  

6. Promocja nie łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie Abonenta, 
chyba, że warunki danej taryfy lub usługi stanowią inaczej. 

7. Bonus zostanie wydany w ciągu tygodnia od promocyjnego zasilenia. 

8. Promocja może być w każdym czasie zmieniona, przedłużona lub odwołana bez podania przyczyn, 
co nie będzie naruszać praw nabytych przed dokonaniem zmiany. 

9. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniu Uczestników, które mogłyby mieć 
potencjalnie wpływ na jego wynik, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia w/w Uczestników 
z Promocji. 

10. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia kierować należy pisemnie na adres Organizatora tj. uPaid Sp. 
z o.o. ul. Staffa 105 b w Warszawie lub e-mailowo: konkurs@uPaid.pl. 


