REGULAMIN
„Sprytny Bill wymiata rachunki z Antyweb”
Regulamin w skrócie!
1. Zapraszamy do opłacania rachunków za pomocą aplikacji Sprytny Bill. Do
3 rachunków na użytkownika będzie premiowane zwrotem – 10% lub 10 zł od
pojedynczego rachunku. Pogrubiony tekst podpunktu zawiera opis jak należy
zgłosić swój udział w promocji.
2. Czas trwania promocji (zwrotu za rachunki) od 19.03 do 29.03.2013, do godziny
12.00.
3. Dodatkową, główną nagrodą będzie gadżet prosto ze strony fitbit.com –
wystarczy do końca marca przesłać opinię na temat aplikacji. 3.04 oficjalnie
ogłosimy kto wygrał.
4. Aplikację można pobrać ze strony: www.sprytnybill.pl.
5. Regulamin aplikacji można znaleźć na:
https://upaid.pl/files/oficjalny_regulamin_aplikacji_Sprytny_Bill_030313.pdf w
którym znajduje się ważna informacja - co można za pomocą Billa opłacać.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się
promocja pod nazwą „Sprytny Bill wymiata rachunki… z Antyweb” (dalej „Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest uPaid Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza
27/179, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000387683 (dalej „Organizator”).
3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Promocja rozpoczyna się w dniu 19 marca 2013 roku i trwa do dnia 29 marca 2013 roku do
godziny 12.00 (Okres Promocji).
5. Promocja dotyczy dokonywania płatności za rachunki poprzez system płatności mobilnej
uPaid w aplikacji Sprytny Bill obsługiwanej przez uPaid Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem usługi
„Regulamin Sprytny Bill”, świadczonej przez uPaid, dostępnym na www.sprytnybill.pl.
6. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna:
a) będąca użytkownikiem smartfona, zarejestrowana w MasterCard Mobile, w systemie
płatności mobilnej obsługiwanym przez uPaid Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem usługi
„Regulamin konta uPaid” świadczonej przez uPaid Sp. z o.o., dostępnym na stronie
www.upaid.pl,
b) która w Okresie Promocji dokona płatności za rachunek w aplikacji Sprytny Bill poprzez
system płatności mobilnej uPaid.
II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie przez Uczestnika płatności za rachunek za
pomocą telefonu w sieci telefonii mobilnej w Okresie Promocji poprzez mobilną aplikację
systemu uPaid do opłacania rachunków Sprytny Bill.

2. Każdemu Uczestnikowi, który w Okresie Promocji dokona płatności za rachunek na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie, przyznany zostanie zwrot 10% (ale nie więcej niż 10zł)
kwoty uiszczonej w ten sposób, za każdy z pierwszych trzech opłacanych rachunków.
3. Kwota zwrotu naliczana jest od płatności za każdy pojedynczy rachunek wystawcy.
W przypadku dokonania wielokrotnej płatności za ten sam rachunek, kwota zwrotu zostanie
naliczona tylko od pierwszej płatności za rachunek. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim nie dotyczy rachunków opłacanych okresowo (o uwzględnieniu zwrotów decydować
będzie tytuł płatności – np. „czynsz - opłata za styczeń/luty itd.”).
4. Skorzystanie z promocji nie jest uzależnione od opłacenia rachunku w pełnej wysokości
określonej przez wystawcę (uiszczana kwota nie musi być całkowita).
5. Uczestnik, aby skorzystać z Promocji, powinien w dniu opłacenia rachunku, którego
dotyczyć ma promocja, przesłać dane niezbędne do dokonania zwrotu: imię; nazwisko;
numer telefonu, przy użyciu którego dokonano płatności; kwotę opłaconego rachunku;
dane konta, na który ma zostać przekazany zwrot; skan opłacanego rachunku lub jego
elektroniczną wersję na adres e-mailowy: BOK@sprytnybill.pl. W temacie wiadomości
należy wpisać słowo „Antyweb - promocja”.
6. W chwili dokonania płatności za każdy rachunek konto Użytkownika zostanie obciążone w
pełnej wysokości dokonywanej opłaty. Zwrot przyznany Uczestnikowi w ramach Promocji
zostanie dokonany na wskazany przez niego numer konta na zasadach określonych w
poprzednim punkcie w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych.
7. Zniżki przyznawane będą Uczestnikom w Okresie Promocji lub do wyczerpania budżetu
Promocji.
8. Promocja łączy się z innymi promocjami dotyczącymi płatności poprzez system płatności
mobilnych uPaid. Dokładnie z promocją: https://upaid.pl/polecaj.
9. Promocja dotyczy kart płatniczych wydanych w systemie MasterCard – prowizja wynosi 97
groszy, za płatności innymi kartami naliczana jest prowizja w wysokości 2,3% wartości transakcji.
10. Nagroda główna – gadżet – opaska firmy fitbit.com. Zostanie ona wręczona osobie,
która przetestuje działanie aplikacji SprytnyBill.pl i do końca marca przyśle na adres
Bill@sprytnybill.pl swoje sugestie, opinie, wrażenia. Do 3.04 wybierzemy najciekawsze
zgłoszenie. Firma uPaid zastrzega też wydanie kilku nagród w postaci firmowych
gadżetów.
III. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z niedokonaniem opłacenia rachunku Uczestnika promocji lub
nieprawidłowym dokonaniem lub rozliczeniem Płatności przez uPaid Sp. z o.o. powinny być
zgłaszane do Organizatora w terminie 7 dni od wystąpienia nieprawidłowości listownie na adres
ul. Staffa 105B, 01-884 Warszawa, z dopiskiem <Reklamacja- „Promocja Antyweb”, lub emailowo na adres: BOK@sprytnybill.pl z dopiskiem <Reklamacja- „Promocja Antyweb”>.
Reklamacje dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych należy zgłaszać operatorowi sieci
telefonii mobilnej zgodnie z regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika
niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, takie jak numer telefonu przy użyciu którego dokonano
płatności, datę dokonania transakcji oraz dane wystawcy opłacanego rachunku.
3. Reklamacje zgłaszane do Organizatora będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30
dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator, rozpatrując reklamację, stosować
będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie
powiadomiony e-mailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym. Organizator będzie

przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną, a po zakończeniu
procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności
z przyczyn techniczno-organizacyjnych, przy czym zmiany nie będą naruszać praw nabytych
przez Uczestników przed dokonaniem zmian.
2. uPaid Sp. z o. o. ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemu płatności
mobilnych uPaid.
3. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
dla siedziby Organizatora.
5. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową,
loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.
U. z 2009 r. Nr 2001, poz. 1540 z późn. zm.).
6. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji na stronie
www.sprytnybill.pl, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, oraz w siedzibie Organizatora.

