
 

 

1. Organizatorem promocji "Blik i po reklamie" (dalej "Promocja")  jest Grupa Interia.pl sp. z o. o. sp. 

k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków (dalej "Organizator"). 

2. Promocja prowadzona jest w dniach od 11 października do 31 października 2018 r. od godz. 

12.00 w dniu 11 października do godz. 12.00 w dniu 31 października (czas środkowoeuropejski 

UTC +1).  

3. Promocja kierowana jest do użytkowników bezpłatnych kont pocztowych udostępnianych przez 

Organizatora (dalej "Uczestnicy") i polega na możliwości wykupienia Konta Płatnego, za 

promocyjną cenę, o której mowa w pkt. 4 poniżej, (dalej: "Konto Płatne") zgodnie z zasadami 

określonymi w "Regulaminie świadczenia usług udostępniania kont pocztowych przez Grupa 

INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k." (dalej "Regulamin"). Promocja obowiązuje przy zakupie Konta 

Płatnego za pomocą formy płatności BLIK  z aplikacji następujących banków: Alior Bank S.A. (w 

tym aplikacji mobilnej pod marką T-Mobile Usługi Bankowe), Bank Millennium S.A., BZ WBK S.A., 

Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A. (w tym aplikacji mobilnej oferowanej pod 

marką „Orange Finanse”), PKO Bank Polski S.A., BGŻ BNP Paribas S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., 

Bank Pekao S.A. lub Credit Agricole S.A.  

4. W czasie trwania Promocji Organizator udostępnia ofertę zakupu Konta Płatnego (okres 

ważności: 12 miesięcy) w cenie 9 zł brutto (słownie złotych: dziewięć) dla Uczestników, którzy 

dokonają zakupu Konta Płatnego, w terminie wskazanym w pkt. 2 powyżej, za pośrednictwem 

strony internetowej o adresie: https://ustawienia-pocztowe.interia.pl/#/poczta-bez-reklam  

(dalej "Strona Promocyjna") z wykorzystaniem płatności BLIK . 

5. Wartość puli ofert zakupu Konta Płatnego przeznaczonej przez Organizatora na Promocję wynosi  

13 500 zł brutto (słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset), co odpowiada sprzedaży 1500 

(słownie: tysiąc pięćset) Kont Płatnych na okres 12 miesięcy.   

6. Informacja o zakończeniu Promocji, zostanie niezwłocznie opublikowana na Stronie Promocyjnej 

w postaci przywrócenia ceny regularnej, która wynosi 15 zł brutto (słownie złotych: piętnaście). 

7. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać zgodnie z zasadami określonymi w 

Regulaminie. 

8. Treść niniejszych zasad przeprowadzenia Promocji dostępna jest na stronie internetowej 

https://pomoc.poczta.interia.pl/news-regulaminy,nId,2181411,  oraz w siedzibie Organizatora. 

9. Promocja może zakończyć się przed dniem 31 października do godz. 12.00 (czas 

środkowoeuropejski UTC +1) w przypadku wyczerpania wartości puli ofert zakupu Konta Płatnego 

przeznaczonej przez Organizatora na Promocję, o której mowa w pkt. 5. 

10. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzanie 

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania 

danych osobowych przez Organizatora znajduje się notce informacyjnej dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych dostępnej pod następującym adresem internetowym: 

https://prywatnosc.interia.pl. 
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