§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki programu pod nazwa „Program
Punktowy Monero” („Program”).
2. Organizatorem Programu jest firma Monero Wiesław Biegański z siedzibą w Nakle nad
Notecią, ul. Rynek 6, 89-100 Nakło nad Notecią, działająca na podstawie zezwolenia NBP
nr. OI-K-74 z dnia 1 sierpnia 1991 r. i wpisana do rejestru działalności kantorowej numer
2804/2004 oraz EDG w Nakle nad Notecią pod nr 4727/00, posiada wpis do rejestru
REGON: 091474589, NIP 558-000-01-36

§ 2. DEFINICJE
1. Klient Polecający – mająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna lub
przedsiębiorstwo z właściwie umocowanym reprezentantem, który zrealizował co najmniej
jedną
transakcję wymiany waluty w serwisie monero.pl
2. Klient Polecony – mająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna lub
przedsiębiorstwo z właściwie umocowanym reprezentantem, który nie był nigdy
zarejestrowany w serwisie monero.pl
3. Serwis – serwis internetowy Organizatora pod adresem monero.pl dostępny po zalogowaniu
4. Link Polecającego – link, który Klient Polecający przekazuje Klientowi Poleconemu
5. Transakcja – poprawnie zrealizowana usługa wymiany waluty przez serwis Organizatora
6. MON – 1 MON oznacza możliwość zrealizowania przez Klienta Transakcji wymiany
waluty obcej
po bieżącym kursie dostępnym w tabeli kursowej
7. Skuteczne Polecenie – polecenie uznaje się za skuteczne, gdy osoba polecona zarejestruje
się w serwisie monero.pl i zatwierdzi pierwszą transakcję w swoim Panelu Klienta. Samo
polecenie (wysłanie zaproszenia) nie jest nagradzane przyznaniem MON-ów osobie
polecającej
8. Tabela kursowa – tabela prezentująca aktualne kursy walut widoczna na stronie głównej
Serwisu monero.pl

§ 3. TERMINY
1. Zasady Programu obowiązują od dnia 18 kwietnia 2014 r.

§ 4. ZASADY PROGRAMU DLA KLIENTA POLECAJĄCEGO
1. Uczestnikiem może być Klient Polecający, który dokonał co najmniej jednej Transakcji oraz
poleci usługi Organizatora Klientowi Poleconemu na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie, a Klient Polecony spełni warunki wskazane w § 5.
2. Klient Polecający poleca usługi Organizatora przekazując Klientowi Poleconemu Link
Polecającego, w określone w Panelu Klienta sposoby.
3. Klient Polecający może polecić usługi Organizatora dowolnej liczbie osób.
4. Jeżeli Klient Polecony zarejestruje się w Serwisie i zaakceptuje zasady określone w
niniejszym Regulaminie Klient Polecający otrzymuje MON-y wg poniższego wzoru:
100 MON-ów za każdego poleconego użytkownika, który dokona wymiany w serwisie monero.pl
10 MON-ów dziennie za wymianę każdego poleconego użytkownika, który danego dnia dokona
wymiany w serwisie monero.pl
5. Organizator, wprowadza program punktowy od 18 kwietnia 2014 roku na czas nieokreślony

§ 5. ZASADY PROGRAMU DLA KLIENTA POLECONEGO
1. Uczestnikiem może być Klient Polecony, który zarejestrował się w Serwisie po kliknięciu w
Link Polecającego otrzymany od Klienta Polecającego oraz zaakceptował zasady określone
w niniejszym Regulaminie.
2. Klient Polecony przyjmuje do wiadomości, że informacja o wartości realizowanych przez
niego Transakcji będzie wykorzystana do wyliczenia ilości MON-ów przysługujących
Klientowi Polecającemu w ograniczonym zakresie związanym z realizacją Programu.
3. Rejestracja Klienta Poleconego powinna nastąpić nie później niż trzy miesiące od jego
pierwszej wizyty w Serwisie z Linku Polecającego.

§ 6. ZASADY PRZYZNAWANIA MONÓW ZA WYSTAWIENIE OPINII SERWISIE
OPINEO.PL
1. Można zaopiniować tylko transakcje, które zostały zrealizowane po dacie wprowadzenia
akcji, czyli od 18 kwietnia 2014 r.
2. Przyznawanie MON-ów zadziała tylko po kliknięciu w link w e-mailu zapraszającym do
wystawienia opinii. Punkty nie będą przyznane w przypadku napisania opinii po
bezpośrednim wejściu na stronę Opineo.pl.
3. Dodana opinia musi zostać potwierdzona (aktywowana) za pomocą specjalnego linka
wysłanego przez Opineo.pl na podany w formularzu adres e-mail.
4. Przyznanie MON-ów możliwe jest tylko raz na trzy tygodnie, niezależnie od ilości
wystawionych opinii w tym czasie. Trzytygodniowy okres liczony jest od momentu dodania
opinii.
5. MON-y zostaną przyznane automatycznie w ciągu 7 dni roboczych od momentu pojawienia
się opinii na portalu Opineo.pl.

§ 7. MONY
1. Zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Organizator przyznaje MON-y.
Informacja o przyznanych MON-ach znajduje się w Serwisie dla każdego Klienta po
zalogowaniu do Panelu Klienta w zakładce Moje Transakcje, natomiast aktualny stan
MON-ów widoczny jest w portfelu po zalogowaniu do Panelu Klienta.
2. MON-y wymieniane są po aktualnym kursie dostępnym w tabeli kursowej.
3. MON-y mogą być wykorzystane bezterminowo od momentu przyznania.
4. MON-y nie mogą być przekazywane między Klientami, zbywane oraz nie mogą być
wymieniane na walutę PLN.
5. Organizator może anulować przyznane uprzednio MON-y jeżeli Klient działał niezgodnie z
niniejszym Regulaminem lub z „Regulaminem serwisu monero.pl”, którego akceptacja jest
wymagana do rejestracji w Serwisie.

§ 8. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące niniejszego Programu należy kierować: listownie na adres siedziby
Organizatora lub mailowo na adres kontakt@monero.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji osoby składającej
reklamacje oraz opis i przyczynę reklamacji.
3. Organizator rozpatrzy reklamacje oraz powiadomi osobę składającą reklamację o jej
rozstrzygnięciu w formie elektronicznej na adres e-mail który został użyty do rejestracji
konta w Serwisie monero.pl z w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin w okresie trwania Programu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz w
Serwisie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Organizator
zawiadomi Klientów drogą elektroniczną.
3. Podstawą świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora jest „Regulamin
serwisu monero.pl”, którego akceptacja jest niezbędnie wymagana dla utrzymania w mocy
niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

