
Regulamin Promocji „Extra bonus do doładowania prepaid w Nowym Roku” („Regulamin”)  

(wersja obowiązująca od dnia 10.01.2020r. do 17.01.2020r.) 

Oferta przedłużona do dnia 31.01.2020r. 

 

§ 1 Opis Promocji 

1. Promocja „Extra bonus do doładowania prepaid w Nowym Roku” („Promocja”) jest organizowana przez 

GRUPA ZNATURY Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Bogucickiej 7, 40-226 Katowice, zarejestrowaną w 

rejestrze przedsiębiorców za numerem KRS 0000347353, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, kapitał zakładowy w 

wysokości 70.000 złotych, NIP 222-087-28-90 („GLOBKURIER”) i skierowana do zarejestrowanych Klientów 

serwisu Globkurier.pl (zwanych dalej łącznie „Użytkownikami”).  

2. Promocja obowiązuje od dnia 10.01.2020r. do 31.01.2020r („Okres Trwania Promocji”).  

§ 2 Szczegóły Promocji 

1. Użytkownicy którzy w czasie trwania „Promocji” zalogują się do swojego panelu klienta w serwisie 

www.globkurier.pl,a następnie doładują swoje konto prepaid i wyślą maila z potwierdzeniem 

doładowania na adres: kontakt@globkurier.pl, otrzymają Bonus w postaci do 10% wartości 

doładowania („Bonus”).  

2. Warunkiem otrzymania bonusu jest wysłanie maila z potwierdzeniem dokonanego doładowania.  
 
W tytule maila napisz: promocja prepaid 
W treści napisz: kwotę jaka została doładowana oraz adres mailowy z jakiego została dokonana płatność. 
Maila wyślij na adres: kontakt@globkurier.pl 
 

3.  Bonus dotyczy zasileń prepaid, za kwotę w następujących przedziałach: 

Kwota doładowania Dodatkowy bonus za doładowanie 

Do 500 zł 3% 

Od 501 zł do 2000 zł 5% 

Od 2001 zł do 5000 zł 7% 

Powyżej 5000 zł 10% 

 

4. Bonus można otrzymać za każde doładowanie dokonane w czasie trwania „Promocji”. 

5. Bonus w ramach promocji przyznawany jest bezpłatnie. 

6. Bonus zostanie automatycznie aktywowany na koncie prepaid Użytkownika w ciągu 1 dnia roboczego. 

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż środki wpłacone na konto prepaid w ramach niniejszej 

promocji nie podlegają zwrotowi na konto bankowe. Bonus nie będzie wypłacany w innej formie (np. 

gotówka, wypłata na konto bankowe), jak tylko zasilenie konta prepaid.  

8. Bonus może być wykorzystany na wszystkie usługi dostępne przez serwis www.globkurier.pl. 

§ 3 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.globkurier.pl/oferta/prepaid/. 

www.globkurier.pl 
Ul. Bogucicka 7, 

40-226 Katowice 

kontakt@globkurier.pl 

+48 22 300 16 21 
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