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Regulamin Promocji „1+2” 

 

Definicje: 

 

Klient każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Promocji „1+2” w serwisie 

InfoCredit online 

Quick Report, lub 

Quick Roll 

pełna lub częściowa informacja o pojedynczej firmie lub firmach 

pochodząca z serwisu InfoCredit online 

InfoCredit online serwis służący do sprzedaży m.in. Quick Report i Quick Roll przez Internet 

Poniższy Regulamin zawiera uregulowania w kwestii organizacji Promocji „1+2” w serwisie InfoCredit 

online. Jego akceptacja oraz posiadanie 18 lat jest warunkiem uczestnictwa w niniejszej Promocji.  

Właścicielem serwisu internetowego InfoCredit online, działającego pod adresem www.infocredit-

online.pl, jest firma: 

Nazwa firmy: InfoCredit 

Siedziba i adres: Ul. Smolna 40, 00-375 Warszawa 

NIP: 521-028-17-98 

REGON: 002184381 

Tel/fax: (22) 827 54 86 

Mail: sklep@infocredit.pl 

 

Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 

nr 200830 wydanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla dzielnicy Mokotów. 

Art. 1 

W trakcie trwania Promocji „1+2” za każdy zakupiony Quick Report Klient otrzyma 20 punktów 

promocyjnych, które będzie mógł przeznaczyć, bez dodatkowych opłat, na pobranie kolejnych 2 

Quick Report lub do 40 rekordów w formie raportu Quick Roll. Powyższe dotyczy wyłącznie 

zakupionych Quick Report za pomocą karty kredytowej lub poprzez płatności online. 

 

Art. 2 

Punkty dodatkowe muszą zostać wykorzystane w ciągu 30 dni od dokonania zakupu. Po tym okresie 

niewykorzystane punkty dodatkowe przepadają. 

 

Art. 3 

Promocja „1+2” trwa od 21 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r. z możliwością wcześniejszego jej 

zakończenia, o czym firma InfoCredit będzie informowała na stronach serwisu InfoCredit online. 

 

Art. 4 

InfoCredit w każdym momencie trwania Promocji „1+2” może ją czasowo lub bezterminowo zawiesić, 

o czym firma InfoCredit będzie informowała na stronach serwisu InfoCredit online. 

 

Art. 5 

Dokonanie zakupu przynajmniej jednego Quick Report w InfoCredit online w okresie Promocji „1+2” 

jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 
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Art. 6 

Zasady Promocji „1+2” mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, o czym firma InfoCredit będzie 

informowała na stronach serwisu InfoCredit online. 

 

Art. 7 

Warunki Promocji „1+2” nie łączą się z innymi promocjami i abonamentami w InfoCredit online. 

 

Art. 8 

Warunki Promocji „1+2” zostały określone w niniejszym Regulaminie. Do wszelkich kwestii 

nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu 

serwisu InfoCredit online dostępnego na stronie http://www.infocredit-online.pl/Statute.  


