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REGULAMIN PROMOCJI „3 RATY 0 %” 

DLA KLIENTÓW MOKKA 

 

§ 1 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji organizowanej przez Revo Technologies 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej 2/29, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000655200, NIP: 5252691673, z kapitałem zakładowym w wysokości 

200.000,00 zł, (dalej „REVO”), oferującą pożyczki za pomocą serwisu internetowego 

i aplikacji mobilnej o nazwie „Mokka”. 

2. Promocja jest organizowana we współpracy z Partnerem. 

3. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu jest prawo polskie. 

 

§ 2 

 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie: 

 

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji; 

2. Promocja – promocja „3 RATY 0 %”, której warunki określa Regulamin; 

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która 

zawarła z REVO Umowę o Limit i nie jest pracownikiem Partnera ani REVO w okresie 

trwania Promocji; 

4. Umowa o Limit – Umowa o Odnawialny Limit Kredytowy zawierana przez REVO z 

Klientem na czas nieoznaczony, w ramach której Klient może wielokrotnie dokonywać 

Wypłat na Zakup Towaru, Wypłat Gotówkowych lub dokonywać płatności kartą 

kredytową w razie jej wydania, do wysokości dostępnego Limitu; 

5. Wypłata na Zakup Towaru – oznacza Wypłatę z Limitu na zakup Towaru, której 

REVO udziela Klientowi na podstawie Umowy o Limit, wypłacaną w złotych polskich 

na rachunek bankowy Partnera, na kwotę i na okres podane w Szczególnych Warunkach 

Wypłaty; 

6. Partner – Szopex-Dutkiewicz sp. z o.o, sp. k. z siedzibą w Olsztynie przy ul. 

Kotańskiego 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII. Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724788; 

7. Salon Partnera – którykolwiek z następujących sklepów stacjonarnych Partnera: 

Sportowy Sklep, Sklep Biegacza, Sklep Koszykarza, Warsaw Sneaker Store, CL 20; 

8. Prowizja – oznacza prowizję należną REVO od Klienta z tytułu Wypłaty z Limitu. 
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§ 3 

 

1. Do wzięcia udziału w Promocji uprawnieni są Klienci, którzy w ramach Umowy o 

Limit, w okresie obowiązywania Promocji: 

a. dokonają Wypłaty na Zakup Towaru w Salonie Partnera, oraz 

b. wybiorą opcję spłaty kwoty tej Wypłaty na Zakup Towaru w 3 (trzech) ratach. 

2. W razie spełnienia warunków określonych w § 3 pkt 1, REVO nie nalicza Klientowi 

Prowizji z tytułu Wypłaty na Zakup Towaru spełniającej te warunki. 

3. Promocja obowiązuje w odniesieniu do każdej Wypłaty na Zakup Towaru spełniającej 

warunki określone w Regulaminie, jednak ten sam Klient może skorzystać z 

Promocji tylko jeden raz. 

 

§ 4 

 

1. Ponadto, w razie dokonania przez Klienta Wypłaty na Zakup Towaru spełniającej 

warunki określone w § 3 pkt 1 i równej lub przekraczającej jednorazowo kwotę 500 

zł, Klient otrzyma od Partnera na koszt REVO rabat naliczony przy kasie dla zakupu 

tego Towaru o wartości 100 zł. Dla sieci Salonów Partnera Sportowy Sklep obowiązuje 

rabat o wartości 50 zł dla Wypłaty za Zakup Towaru w kwocie równej lub 

przekraczającej jednorazowo 250 zł. 

2. Rabaty zostaną przyznane pierwszym 100 (stu) Klientom, którzy spełniają warunki 

określone w § 3 pkt 1 i § 4 pkt 1. 

3. Towary zakupione na podstawie Wypłaty na Zakup Towaru uprawniającej do 

otrzymania rabatu nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem przypadku, gdy obowiązek 

przyjęcia zwrotu wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z 

wystąpieniem wady fizycznej (niezgodności rzeczy sprzedanej z umową).    

4. Rabaty przyznawane w ramach Promocji są zwolnione z opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

§ 5 

 

1. Reklamacje Klientów dotyczące Promocji mogą być składane do REVO drogą 

elektroniczną z adresu email Klienta podanego przy zawieraniu Umowy o Limit na 

adres email: pomoc@mokka.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, numer PESEL Klienta, opis 

przedmiotu reklamacji (wskazanie zastrzeżeń odnośnie do Promocji), wskazanie 

oczekiwań w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji.  

3. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym jest 

REVO. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z reklamacją, tj. w 

wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na REVO na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) 

RODO i zgodnie z Polityką Prywatności Mokka dostępną na stronie: 

https://mokka.pl/dokumenty/ 
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4. Termin rozpatrzenia reklamacji Klienta przez REVO wynosi 5 dni kalendarzowych od 

dnia otrzymania przez REVO poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego. Do terminu, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wlicza się okresu dostarczenia przez 

Klienta informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, liczonego od momentu 

wystąpienia przez REVO do Klienta o dostarczenie informacji, do chwili dostarczenia 

tych informacji przez Klienta. 

5. O rozpatrzeniu reklamacji REVO poinformuje Klienta drogą mailową. 

 

§ 6 

 

1. Niespełnienie przez Klienta któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie 

powoduje niemożność uczestniczenia w Promocji. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki 

Promocji. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie 

postanowienia Umowy o Limit oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego. 

3. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. 


