
Regulamin Promocji „Promocja na START” 

§ 1. Postanowienia 

1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa tryb i zasady przeprowadzenia 

Promocji „Promocja na START” 

2. Organizatorem Promocji „Promocja na START” jest Ocean Interactive Renata Hajduczenia 

z siedzibą w Białymstoku 15 - 

732, ul. Choroszczańska 17 lokal 111, posiadająca numer identyfikacji podatkowej 

NIP: 7343372101 

,zwanym dalej „Organizatorem”. 

§ 2. Definicje 

- „Uczestnik Promocji” – użytkownik, który założy Konto Klienta na serwisie 

www.kantorocean.pl 

- „Okres Trwania Promocji” – czas określony w § 3 niniejszego regulaminu 

- „Marża” - różnica między kursem kupna a kursem sprzedaży w platformie wymiany walut 

Ka ntor OCEAN (kantorocean.pl) pomniejszona o spread rynkowy. 

- „Spread” – różnica między kursem kupna a kursem sprzedaży w platformie wymiany walut 

Kantor OCEAN 

- „Spread rynkowy” – różnica między kursem kupna a kursem sprzedaży rynkowych notowań 

rynku FOREX tj. : EUR, USD: 40pkt, CAD, CHF, GBP: 50 pkt, JPY: 20 pkt, SEK, NOK, DKK: 10 pkt, 

CZK: 6 pkt, RUB: 4 pkt. 

- „Rabat” - wyrażona w procentach wartość obniżenia Marży” 

§ 3. Czas trwania Promocji 

Promocja trwa od 25 .0 9 .201 9 r. g. 9 :00 do 31.10.2019 do godz. 23:59. 

§ 4. Uczestnictwo w Promocji 

Promocja skierowana jest do wszystkich nowo zarejestrowanych użytkowników serwisu 

Kantor OCEAN, którzy założą Konto Klienta. 

§ 3. Zasady Promocji 

1. Uczestnik, który: 

a) Zarejestruje się na Platformę Wymiany Walut Kantor OCEAN poprzez 

stronę www. kantorocean.pl, otrzyma rabat automatycznie w wysokości 30% na stałe 

dla wszystkich walut oferowanych przez Organizatora promocji tj. EUR, USD, GBP, CHF, SEK, 

NOK, DKK, CZK, CAD, RUB, 

§ 4. Reklamacje 

Ocean Interactive Renata Hajduczenia z siedzibą w Białymstoku 

15 - 732, ul. Choroszczańska 17 lokal 111. 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik może składać pisemnie na 

adres Ocean Interactive Renata Hajduczenia z siedzibą w Białymstoku 15 - 

732, ul. Choroszczańska 17 lokal 111, z dopiskiem Promocja „Promocja na start”, drogą 

elektroniczną za pomocą wiadomości e - mail na adres: reklamacje@kantorocean.pl lub 

poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerem: + 48 85 873 08 21. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich wpływu do Ocean 

Interactive, 

3. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony 

z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie 

dyspozycją. 

4. Decyzja Organiza tora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie 

ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu 

powszechnego. 

§ 5 . Postan owienia końcowe 

1. Treść regulaminu jest dostępna: 



a) na stronie internetowej platformy wymiany walut Kantor OCEAN (kantorocean.pl) 

b) u Konsultantów Działu Obsługi Klienta Kantor OCEAN pod numerem telefonu: 

+ 48 85 873 08 21 

2. Niniejszy regulamin jest j edynym dokumentem określającym zasady Promocji „ Promocja 

na START 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 


