Warunki promocji ”Promocja Lipcowa 2021” (dalej: „Warunki”)
1. Przystąpienie do Promocji wymaga akceptacji wszystkich postanowień Warunków przez Uczestnika.
2. Organizatorem Promocji jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399,
posiadająca NIP: 7792308495 i REGON: 300523444, kapitał zakładowy 4.944.000 zł w całości opłacony,
zwana dalej „PayU”.
3. Promocja, zwana dalej „Promocją”, trwa od 01.07.2021 do 31.08.2021 i polega na:
a) obniżeniu stawki opłaty aktywacyjnej, która wynosi 55 złotych, oraz
b) obniżeniu przez pierwsze trzy miesiące współpracy z PayU opłaty od Transakcji należnej PayU
zgodnie z postanowieniami Umowy z Akceptantem, tj.:
i.
opłata od Transakcji w walucie PLN wynosi:
1,25% wartości Transakcji oraz dodatkowo 25 gr w przypadku płatności
dokonanych kartą płatniczą; Wypłaty są generowane w PLN w każdy Dzień Roboczy
ii.
opłata od Transakcji w walucie CZK wynosi:
1,25% wartości Transakcji oraz dodatkowo 1.50 CZK w przypadku płatności
dokonanych kartą płatniczą; Wypłaty są generowane w CZK raz w tygodniu, w
każdą środę miesiąca
iii.
opłata od Transakcji w walucie EUR wynosi:
1,25% wartości Transakcji + 0,20 EUR; Wypłaty są generowane raz w tygodniu, w
każdą środę miesiąca
4. Promocja dotyczy usług świadczonych przez PayU na podstawie Umowy z Akceptantem, której aktualna
treść znajduje się na stronie internetowej w domenie payu.pl, zwana dalej „Umową”.
5. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną, które nie zawarły nigdy wcześniej umowy z PayU i spełniły warunki
uczestnictwa w Promocji określone poniżej, zwani dalej „Uczestnikami”.
6. Celem wzięcia udziału w Promocji należy spełnić łącznie poniższe warunki:
a)
Dla nowych Akceptantów: dokonać rejestracji, złożyć wniosek o korzystanie z usług Systemu
PayU za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem
https://registration.payu.com/boarding/#/form?lang=pl&origin=pl&partnerId= ge4knc6g oraz
dokonać opłaty aktywacyjnej w dniach obowiązywania Promocji.
Dla Akceptantów (Partnerów), którzy dokonali rejestracji przed 01.07.2021, ale nie dokonali
opłaty aktywacyjnej: wysłać wiadomość na adres operations@payu.pl, zaakceptować umowy
umieszczone w Panelu Akceptanta (Panelu Menedżerskim) oraz dokonać opłaty aktywacyjnej w
dniach obowiązywania Promocji;
b) przyjąć (zaakceptować) co najmniej jedną Transakcję w Serwisie zrealizowaną za pomocą
dowolnego kanału płatności - z wyjątkiem „płatności testowej”- spośród opisanych na poniższej
stronie internetowej:
http://developers.payu.com/pl/overview.html#paymethods maksymalnie do dnia 30.09.2021 r.
c)
przejść pozytywnie weryfikację w PayU, przeprowadzaną zgodnie z Umową.
7. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika warunków opisanych powyżej, PayU pobierze z
Rachunku rozliczeniowego Uczestnika bezzwrotną opłatę w wysokości 144 złotych, poprzez jej
potrącenie z kwot Transakcji należnych Akceptantowi. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wysokością
opłaty aktywacyjnej w okresie Promocji oraz standardową wysokością tejże opłaty w cenniku PayU tj.
199 złotych.
8. Udział w Promocji może zgłosić wyłącznie osoba upoważniona do reprezentacji danego Uczestnika.
9. W sprawach nieuregulowanych powyżej odpowiednio stosuje się postanowienia Umowy oraz
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

