
 

 

REGULAMIN PROMOCJI  

„TANIEJ NA UKRAINĘ” 

 

 

Firma MoneyGram przygotowała dla klientów Play na Kartę specjalną ofertę dostępną wyłącznie w 

kioskach i salonach RUCH. 

 

Wybrani Klienci Play na Kartę korzystający z pakietu Tańszych połączeń i SMS-ów na Ukrainę 

otrzymują SMS ze specjalnym kodem promocyjnym uprawniającym do 25% rabatu od opłaty za 

dokonywaną transakcję nadania przekazu pieniężnego MoneyGram. 

 

 

1. Niniejszy regulamin („REGULAMIN”) określa warunki i zasady promocji „Taniej na Ukrainę„,  

(„PROMOCJA)”. 

2. Organizatorem Promocji jest MoneyGram Payment Systems, Inc., 1550 Utica Avenue South 

Minneapolis, MN  55416 USA, („MONEYGRAM") lub („ORGANIZATOR”). 

3. Partnerami Promocji są operator sieci Play - P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Ul. Taśmowa 

7, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000217207, („PLAY”), oraz RUCH S.A. („RUCH”) z siedzibą w Warszawie ul. 

Chłodna 52, 00-872 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000020446 zwani dalej razem lub każdy z osobna 

(„PARTNERAMI”). 

4. MoneyGram oraz RUCH świadczy usługi międzynarodowych przekazów pieniężnych na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego działając jako agent MoneyGram International Limited 

autoryzowanej instytucji płatniczej Europejskiego Obszaru Gospodarczego regulowanej przez 

Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) w Wielkiej Brytanii. 

5. Administratorem danych osobowych abonentów sieci PLAY, odbiorców promocyjnej 

wiadomości SMS, jest P4 Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie.  

6. Promocja trwa od dnia 12.03.2018 r. do dnia 30.04.2018 r. 

7. Uczestnikiem Promocji (“UCZESTNIK”), może być każdy zarejestrowany abonent oferty Play na 

Kartę, który wyraził zgodę na otrzymywanie treści marketingowych dotyczących osób trzecich, 

korzystający z pakietu „Tańsze połączenia i SMS-y na Ukrainę” który otrzyma dedykowany SMS 

z kodem promocyjnym od sieci Play, będący jednocześnie pełnoletnią osoba fizyczna, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz będącą jednocześnie konsumentem w 

rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. P4 sp. z o.o. nie weryfikuje czy abonent spełnia warunki 

uczestnictwa w Promocji. 

8. Aby skorzystać z Promocji należy w okresie jej obowiązywania (wskazanym w punkcie 6) 

skorzystać z Usługi MoneyGram w jakiejkolwiek placówce RUCH oferującej Usługę 



 

MoneyGram, których lista dostępna jest pod adresem www.moneygram.com, podając 

jednocześnie sprzedawcy kod promocyjny otrzymane SMS-em. 

9. Usługa umożliwia wysyłanie środków pieniężnych („PRZEKAZ”) osobie wskazanej przez 

Uczestnika („ODBIORCA”) w formie pojedynczej transakcji („USŁUGA”). Odbiorca może 

odebrać Przekaz w gotówce w placówce MoneyGram („gotówka–gotówka”) lub otrzymać go 

przelewem na rachunek bankowy lub na innego rodzaju konto (tj. do mobilnej portmonetki) 

(„gotówka–konto”). 

10. Uczestnik, korzystający z Promocji, po podaniu otrzymanego od Play SMS-em kodu 

promocyjnego oraz jego poprawnej weryfikacji przez sprzedawcę w kiosku lub salonie RUCH, 

uprawniony jest do rabatu od opłaty transakcyjnej za skorzystanie z Usługi - nadanie przekazu 

- w wysokości 25% jej wartości. 

11. Rabat dotyczy Usługi MoneyGram, tylko i wyłącznie transakcji nadania przekazu, w kierunku 

Polska-Ukraina tj. takich, w których docelowy odbiorca znajduje się na terytorium Ukrainy i 

transakcja zostanie odebrana na terytorium Ukrainy. 

12. Rabat dotyczy tylko i wyłącznie opłaty transakcyjnej i nie dotyczy kursu walutowego, który 

może zostać naliczony zgodnie z Warunkami Świadczenia Usług. MoneyGram czerpie zyski 

również z kursu wymiany walut. 

13. W zakresie realizowanej Usługi zastosowanie mają ogólne warunki świadczenia usług 

MoneyGram („WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG”), dostępne w placówkach RUCH. 

14. Udział w Promocji równoznaczny jest z akceptacją jej zasad określonych niniejszym 

Regulaminem oraz w przypadku skorzystania z Usługi MoneyGram z akceptacją Warunków 

Świadczenia Usług MoneyGram. 

15. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają Warunki 

Świadczenia Usług a w kwestiach nieuregulowanych Regulaminem ani Warunkami Świadczenia 

Usług odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

http://www.moneygram.com/

