
 

I. Regulamin promocji „Faktoring za 64,99 zł”. 

 

1. Regulamin promocji (“Regulamin”) określa zasady  udziału w promocji „Faktoring za 64,99 zł” 

(“Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest Transcash.eu S.A. z siedzibą we Wrocławiu 53-146, przy ulicy Racławickiej 

2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000626049, NIP 8971714717  

3. Promocja trwa od dnia 1.03.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. („Czas trwania”). 

4. Promocję organizujemy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Pisząc o Uczestniku Promocji posługujemy się zaimkami „Ty, Ciebie, Ci, Twoich”, natomiast pisząc  
o Organizatorze Promocji używamy zaimków „My, Nami, Naszą”. 

II. Uczestnicy 

1. Uczestnikiem Promocji możesz być, jeśli jesteś: 

a) osobą fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) osobą fizyczną, która prowadzi w swoim imieniu i na własny rachunek jednoosobową działalność 

gospodarczą, 

c) osobą prawną lub jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, a której przepisy 

szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą. 

2. Aby wziąć udział w Promocji, musisz spełnić łącznie poniższe warunki: 

a) posiadać aktywną Umowę o świadczenie usług finansowania faktur lub Umowę mikrofaktoringu  

(“Umowa”) zawartą z nami, 

b) zgłosić fakturę do finansowania w ramach usługi mikrofaktoringu w Czasie trwania Promocji. 

3. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Informacje dotyczące przetwarzania Twoich 

danych osobowych udostępniamy w Polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej 

https://transcash.eu/polityka-prywatnosci/. 

III. Zasady Promocji 

1. Obniżamy opłatę prowizyjną za usługę mikrofaktoringu dla faktur zgłoszonych do finansowania w Czasie 

trwania Promocji. 

2. Promocja obejmuje sfinansowane faktury, których wartość nie przekracza 2000 zł brutto. 

3. Całkowita opłata prowizyjna za każdą sfinansowaną fakturę w ramach Promocji wynosi 64,99 zł netto. 

4. Opłatę prowizyjną uwzględnimy na fakturze za usługi finansowania faktur, którą wystawimy Ci na 

początku miesiąca za faktury sfinansowane w poprzednim miesiącu. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosujemy przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji możesz zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem e -mail: 

marketing@transcash.eu w Czasie trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) 

dni od zakończenia Promocji. Reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2023 r. 
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