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Regulamin promocji „Bonus za rejestrację numeru w Plus na kartę w Banku 

Millennium” 

 

 

§ I  

Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „Bonus za rejestrację numeru w 

Plus na kartę w Banku Millennium” (zwanej dalej: „Promocją”) jest Blue 

Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 

6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 

191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości 

opłaconym) (zwana dalej: „Organizatorem”). 

2. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu promocji 

„Bonus za rejestrację numeru w Plus na kartę w Banku Millennium” (zwanego 

dalej: „Regulaminem”). 

3. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów Banku Millennium S.A. 

(zwanego dalej „Bankiem”) będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi 

lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, 

które poprzez bankowość internetową Banku, w okresie trwania Promocji, 

dokonały rejestracji karty SIM telefonu na kartę w sieci Plus w ramach 

funkcjonalności bankowości internetowej lub mobilnej udostępnionej przez 

Bank wspólnie z Organizatorem (zwanych dalej: „Uczestnikami” oraz każdy z 

osobna „Uczestnikiem”). 

 

  

§ II  

Zasady i przedmiot Promocji 

1. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie rejestracji karty SIM telefonu 

na kartę w sieci Plus, w okresie trwania Promocji, poprzez aplikację mobilną 

Banku Millennium lub serwis transakcyjny Millenet w ramach funkcjonalności 

udostępnionej przez Bank wspólnie z Organizatorem.  

2. Doładowanie promocyjne zostanie przyznane za 450 pierwszych rejestracji w 

okresie trwania Promocji.   

3. Promocja trwa od 11.09.2017 r. od godz. 00:01 do 31.10.2017 r.  do godz. 

23:59 lub do wyczerpania łącznej puli 450 doładowań promocyjnych („okres 

trwania Promocji”). 

4. Po dokonaniu rejestracji numeru w sieci Plus w okresie trwania Promocji 

zgodnie z Regulaminem, Uczestnikowi zostanie przyznane jednorazowe 

doładowanie o wartości 5 zł („Doładowanie Promocyjne”).  

5. Doładowanie Promocyjne zostanie przyznane, w terminie do 14 dni roboczych 

licząc od dnia dokonania rejestracji numeru, na konto przypisane do 

zarejestrowanego numeru. 

6. Doładowanie Promocyjne konta nie powoduje przedłużenia ważności 
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konta. Przyznany bonus można wykorzystać w dowolny sposób. 
 

 

§ III  

Reklamacje 

 
1. Informacje na temat Promocji Uczestnicy mogą uzyskać za pośrednictwem 

poczty elektronicznej wysyłanej na adres: bok@bm.pl lub telefonicznie (nr 58 
760 48 22). 

2. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Promocji.  
3. Reklamacja powinna być złożona z informacją, iż dotyczy ona Promocji i 

wysłana na adres: Blue Media S.A. 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6 
lub mailowo na adres: bok@bm.pl.   

4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. W 
przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia – Organizator zwróci się do 
Uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie i poinformuje o nowym czasie jej 
rozpatrzenia.  

5. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika 
przysługujących mu w oparciu o przepisy prawa. 

  

§ IV  

Postanowienia końcowe 

1. Korzystając z funkcjonalności rejestracji karty SIM telefonu na kartę w sieci 

Plus w ramach bankowości internetowej lub mobilnej Banku w okresie trwania 

Promocji. Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za popełnione przez Uczestnika 

pomyłki przy definiowaniu numerów kont przedpłaconych lub adresu poczty 

elektronicznej oraz za nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarki 

internetowej lub łącz telekomunikacyjnych, których wyboru dokonuje 

Uczestnik. 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.bankmillennium.pl. 
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