Regulamin promocji
"Faktoring za 0%"

I.

Postanowienia ogólne

1.

Organizatorem promocji „Faktoring za 0 %” („Promocja”) jest spółka Fandla Faktoring Sp.z o.o.
z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, wpisaną do Rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000706157, REGON: 368838749, NIP: 5842765332, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000
zł, adres e-mail: fandla@fandla.com, numer telefonu +48 22 307 30 06 (połączenie płatne wg taryfy
operatora) („Fandla”).

2.

Promocja jest skierowana wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób
prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą
działalność gospodarczą („Klient”).

3.

Konsumenci nie są uprawnieni do wzięcia udziału w Promocji.

4.

Udział w Promocji jest dobrowolny.

II.

Definicje
Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie Promocji posiadają następujące znaczenie:

Fandla

ma znaczenie nadane w Pkt. I ust. 1 Regulaminu Promocji;

Klient

ma znaczenie nadane w Pkt. I ust. 2 Regulaminu Promocji;

Polityka

oznacza Politykę przetwarzania danych osobowych przez Fandlę,
dostępną pod adresem:
https://www.fandla.com/pdf/Fandla-Informacja-o-przetwarzaniu-dan
ych-osobowych-RODO.pdf;

Promocja

ma znaczenie nadane w Pkt. I ust. 1 Regulaminu Promocji;

Regulamin

oznacza Regulamin Usługi Fandla, dostępny pod adresem:
https://www.fandla.com/pdf/fandla_regulamin_uslugi.pdf;

Regulamin Promocji

oznacza niniejszy regulamin;

Serwis

oznacza serwis internetowy, którego operatorem jest Fandla,
umożliwiający korzystanie z Usługi, dostępny w domenie fandla.com;

oznacza usługę świadczoną przez Fandla przy pomocy Serwisu,

Usługa

polegającą

na odkupieniu

Wierzytelności

od Nowego

Klienta,

na zasadach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Promocji;

Wierzytelność

oznacza nieprzeterminowaną wierzytelność przysługującą Nowemu
Klientowi

względem

dłużnika

Nowego

Klienta,

stwierdzoną

prawidłowo wystawioną fakturą VAT;

Zgody Marketingowe

oznacza

oświadczenie

woli

Klienta,

upoważniające

Fandla

do przesyłania oferty handlowej dotyczącej produktów i usług Fandla
oraz partnerów handlowych Fandla za pomocą SMS, drogą
telefoniczną i elektroniczną, zgodnie z treścią określoną w formularzu
Promocji, dostępnym on-line.

III.

Przedmiot Promocji

1.

Przedmiotem Promocji jest świadczenie na rzecz Klienta Usługi z zastosowaniem prowizji w wysokości
0 (zero) %.

2.

Promocją zostają objęte wyłącznie Wierzytelności nieprzekraczające równowartości kwoty 15 000 zł
(piętnaście tysięcy złotych) brutto, a których termin płatności przypada nie wcześniej niż 10
(dziesięć) dni, ale nie później niż 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia umieszczenia przez Klienta w Serwisie
faktury stwierdzającej Wierzytelność.

3.

Jeden Klient może skorzystać z Promocji wyłącznie w odniesieniu do jednej Wierzytelności lub kilku
Wierzytelności, o ile ich łączna wartość nie przekroczy kwoty wskazanej w Pkt. III ust. 2 Regulaminu
Promocji.

4.

Od każdej zgłoszonej Wierzytelności zostanie pobrana na rzecz Fandla opłata weryfikacyjna
w wysokości 1 zł (jeden złoty 00/100) brutto.

IV.

Warunki Promocji

1.

Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:
a)

wypełnienie przez Klienta formularza kontaktowego Promocji, dostępnego on-line w Serwisie;

b) wyrażenie Zgód Marketingowych;
c)
2.

wypełnienia wniosku i dostarczenia Fandla faktury VAT, stwierdzającej Wierzytelność.

Wyrażenie Zgód Marketingowych jest dobrowolne. Klient jest uprawniony w każdym czasie do
cofnięcia wyrażonych uprzednio Zgód Marketingowych. Wycofanie udzielonych Fandla Zgód
Marketingowych skutkuje brakiem objęcia Promocją oraz świadczeniem na rzecz Klienta Usług na
ogólnych warunkach, w tym pobrania prowizji w standardowej wysokości.

V.

Czas trwania Promocji

1.

Promocja trwa od 10 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2019 roku.

2.

Termin wskazany w Pkt. V ust. 1 Regulaminu Promocji powyżej uważa się za zachowany, jeżeli Klient
w ostatnim dniu terminu wypełni prawidłowo wniosek oraz dostarczy do Fandla fakturę VAT
stwierdzającą Wierzytelność.

VI.

Postanowienia końcowe

1.

Zasady oraz warunki Promocji są określone wyłącznie w Regulaminie Promocji. Wszelkie materiały
reklamowe, marketingowe oraz promocyjne mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny i nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2.

Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient akceptuje treść Regulaminu Promocji.

3.

Fandla informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych Fandli w związku z
udziałem w Promocji. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Promocji oraz w celach
marketingowych, w tym przedstawienia Klientom ofert i informacji handlowych przez Fandla oraz
podmioty z którymi Fandla współpracuje. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osoba której
podane dane osobowe dotyczą ma prawo wglądu do nich, może je zmieniać w przypadku, gdy są
nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistością i może żądać zaprzestania ich przetwarzania. Fandla
przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, NIP, adres e-mail, numer telefonu. Dane będą
przetwarzane w okresie trwania Promocji jako po jej zakończeniu, do chwili wyrażenia przez Klienta
sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przez Fandla określa
Polityka.

4.

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji, do świadczenia Usług przez Fandla stosuje się
postanowienia Regulaminu.

5.

Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu.

6.

Fandla oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani też żadną inną formą gry
losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

