
Promocja Revolut x Sidemen

Czego dotyczy ta Promocja?

W ramach Promocji Revolut x Sidemen („Promocja'') Revolut oferuje swym klientom na rynkach
objętych Promocją określonych w niniejszym Regulaminie Promocji („Rynki Objęte Promocją”)
możliwość otrzymania limitowanej karty Sidemen Revolut („Karta Sidemen”) i odblokowania
wyjątkowych rabatów na towary Sidemen.
Niniejsza Promocja obowiązuje od 16 lipca 2022 r. od godz. 00:01 BST do 16 stycznia 2023 r. do
godz. 23:59 GMT („Okres Promocji”).
Promocję zapewnia Revolut Ltd oraz Revolut Bank UAB („RBUAB”).

Dlaczego ta informacja jest ważna?

Niniejszy Regulamin („Regulamin Promocji”) określa zasady niniejszej Promocji. W trakcie udziału
w niniejszej Promocji jesteś zobowiązany/a do przestrzegania Regulaminu Promocji oraz
regulaminu mającego zastosowanie do Twojego rachunku Revolut.

Kto jest uprawniony do udziału w Promocji?

Niniejsza Promocja dostępna jest dla wszystkich Klientów Indywidualnych Revolut, którzy
mieszkają pod adresem zlokalizowanym na Rynku Objętym Promocją (jak określono w
niniejszym Regulaminie Promocji), spełniły wymagania naszego procesu „Poznaj Swojego
Klienta” (KYC) i przeszły pomyślnie proces wprowadzający. Jeśli jesteś Klientem Biznesowym
Revolut, nie jesteś uprawniony do udziału w Promocji.

Jak zamówić kartę Sidemen?

Jeśli jesteś użytkownikiem Revolut Ltd mieszkającym w Zjednoczonym Królestwie lub
użytkownikiem RBUAB mieszkającym w dowolnym kraju EOG, w którym RBUAB świadczy usługi
na rzecz klientów, możesz zamówić kartę Sidemen. Możesz to zrobić w sekcji Karty w aplikacji,
klikając „Uzyskaj kartę” i wykonując kolejne kroki celem wyboru i zamówienia karty Sidemen.

Jaką kartę mogę zamówić?

Jeśli jesteś klientem posiadającym nasz plan Standard, Plus lub Premium, możesz zakupić kartę
standard Sidemen. Karta ta kosztuje 10,99 £ (lub równowartość tej kwoty w Twojej walucie
lokalnej). Koszt karty zostanie przedstawiony jasno w aplikacji przed jej zakupem. Koszt karty
obejmuje koszty wysyłki.
Jeśli jesteś klientem naszego planu Metal, możesz zamówić kartę metal Sidemen. Jeśli nie
zamawiałeś jeszcze w przeszłości karty Metal, uzyskanie karty metal Sidemen nie wiąże się ani z
kosztem zakupu ani kosztem wysyłki. Jeśli zamówiłeś już w przeszłości kartę Metal, karta metal



Sidemen kosztować będzie 39,99 £ (lub równowartość tej kwoty w Twojej walucie lokalnej).
Kwota ta obejmuje koszt wysyłki. Koszt karty zostanie przedstawiony jasno w aplikacji przed jej
zakupem.
Jeśli chcesz zamówić kartę metal Sidemen, ale nie posiadasz planu Metal, możesz ulepszyć
swój plan do poziomu Metal przed zamówieniem karty Sidemen. Będziesz mógł wtedy zamówić
kartę metal Sidemen w aplikacji. Jeśli dokonasz ulepszenia na plan Metal, obowiązywać będzie
nasz regulamin Plus, Premium i Metal. Ponadto warunki sekcji Plus, Premium i Metal o nazwie
„Opłaty za obniżenie poziomu subskrypcji Plus, Premium lub Metal” - w tym opłaty, które mogą
zostać naliczone w przypadku obniżenia poziomu - mają zastosowanie do karty metal Sidemen
w taki sam sposób, w jak warunki niniejszej sekcji stosuje się do standardowej Karty Metal.

Ile trwa oczekiwanie na dostarczenie karty?

Jeśli zamówisz kartę standard Sidemen, postaramy się dostarczyć Ci kartę w terminie ośmiu dni
roboczych od dnia zamówienia.
Jeśli zamówisz kartę metal Sidemen, postaramy się dostarczyć Ci kartę w terminie czterech dni
roboczych od dnia zamówienia.
Nie odpowiadamy za realizację usługi dostawy wysłanej karty Sidemen. W związku z tym mogą
wyniknąć opóźnienia pozostające poza naszą kontrolą. Oznacza to, że nie możemy
zagwarantować, że karta zostanie dostarczona w terminie wskazanym powyżej. Jeśli nie
otrzymałeś swej karty lub jeśli masz inne wątpliwości dotyczące dostawy, skontaktuj się z
naszym zespołem Wsparcia za pośrednictwem chatu w aplikacji.

Jaki zwrot środków jest dostępny?

Gdy Klienci Indywidualni Revolut mieszkający w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji,
Irlandii, Włoszech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Szwecji, którzy zakupili kartę standard
Sidemen lub kartę metal Sidemen zapłacą za określone rzeczy w Okresie Promocji, na ich
rachunku uznamy kwotę odpowiadającą określonemu procentowi wartości ich płatności.
Nazywamy to „Zwrotem Środków". Dostępny jest następujący Zwrot Środków:

Zwrot Środków w wysokości 10% od wszystkich zakupów odzieży Sidemen;

Dodatkowo Klienci Indywidualni Revolut mieszkający w Zjednoczonym Królestwie mogą
skorzystać z 10% Zwrotu Środków dla wszystkich zakupów wódki Sidemen XIX Original Vodka
oraz 10% Zwrotu Środków dla wszystkich zakupów jedzenia w sklepach Sides.
Wszystkie te powyższe zakupy zwiemy razem „Kwalifikującymi się Zakupami”.

Jak uzyskać Zwrot Środków za odzież Sidemen?

Po zakupie karty standard lub metal Sidemen 10% Zwrot Środków otrzymasz automatycznie,
gdy skorzystasz z karty Revolut celem dokonania zakupu w sklepie odzieżowym Sidemen
(https://www.sidemenclothing.com/) w Okresie Promocji.
Kwota Zwrotu Środków będzie równa 10% kwoty łącznej wydanej na odzież.
Jak uzyskać Zwrot Środków za jedzenie Sides?
Po zakupie karty standard lub metal Sidemen 10% Zwrot Środków otrzymasz automatycznie,
gdy skorzystasz z karty Revolut celem dokonania zakupu w restauracji Sides przy Boxpark

https://www.revolut.com/legal/paid-plans/


Wembley w Okresie Promocji.
Nie otrzymasz Zwrotu Środków za zakupy dokonane w Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, czy
jakiejkolwiek innej restauracji Sides.
Kwota Zwrotu Środków będzie równa 10% kwoty łącznej wydanej w restauracji Sides.
Jak uzyskać Zwrot Środków za wódkę Sidemen XIX Original Vodka?
Po zakupie karty standard lub metal Sidemen 10% Zwrot Środków otrzymasz automatycznie,
gdy skorzystasz z karty Revolut celem dokonania zakupu wódki XIX Vodka w sklepie online
(https://xixvodka.com/) w Okresie Promocji.
Kwota Zwrotu Środków będzie równa 10% kwoty łącznej wydanej na wódkę.
Której karty muszę użyć, by otrzymać Zwrot Środków?
By dokonać Kwalifikującego się Zakupu możesz skorzystać z dowolnej karty podpiętej do
Twojego Rachunku Osobistego Revolut. Upewnij się, że jest to ten sam rachunek, z którym
powiązana jest Twoja karta Sidemen (standard lub metal). Karty możesz sprawdzić na swym
Rachunku w sekcji „Karty” w aplikacji Revolut.
Ile trwa oczekiwanie na Zwrot Środków?
Po dokonaniu Kwalifikującego się Zakupu, Zwrot Środków zostanie uznany na Twoim Rachunku
Indywidualnym Revolut w ciągu 72 godzin od Kwalifikującego się Zakupu.

Darmowa subskrypcja Side+

Klienci Indywidualni Revolut mieszkający w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji,
Irlandii, Włoszech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Szwecji, którzy zakupili kartę standard
Sidemen lub kartę metal Sidemen mogą odebrać subskrypcję Side+ na trzy miesiące (klub
członkowski Sidemen).
Jak uzyskać darmową subskrypcję Side+?
Kroki, które musisz wykonać, by uzyskać darmową subskrypcję zależą od tego czy jesteś nowym
subskrybentem Side+, czy też istniejącym subskrybentem Side+.
Jeśli jesteś nowym subskrybentem Side+:

1. Po zakupie karty standard lub metal Sidemen musisz przejść do sekcji Nagród w aplikacji
Revolut;

2. W sekcji Nagród aplikacji Revolut znajdziesz nagrodę Side+;

3. Z nagrody Side+ przekopiuj swój wyłączny jednorazowy kod rabatowy;

4. Wejdź na stronę internetową Side+ (https://www.sideplus.com/);

5. Kliknij „Zacznij Oglądać”;

6. Wprowadź swój kod rabatowy w polu „Kod Promocyjny” w sekcji „Szczegóły Płatności”;

7. Wykonaj kroki wymagane dla subskrypcji Side+.

Wszystkie te kroki musisz wykonać w Okresie Promocji. Musisz zarejestrować się w Side+ za
pośrednictwem przeglądarki internetowej: oferta nie będzie dostępna, jeśli dokonasz rejestracji
za pośrednictwem aplikacji Side+.
Jeśli jesteś istniejącym subskrybentem Side+:

1. Przejdź do sekcji Nagród aplikacji Revolut;

2. W sekcji Nagród aplikacji Revolut znajdziesz nagrodę Side+;



3. Z nagrody Side+ przekopiuj swój wyłączny jednorazowy kod rabatowy;

4. Wejdź na stronę internetową Side+ (https://www.sideplus.com/);

5. Zaloguj się przy pomocy swych danych użytkownika;

6. Przejdź do funkcji „Zarządzaj subskrypcją”, następnie do „Wystawianie rachunków”, wpisz
swój kod w sekcji „Promocje”, a następnie kliknij „Odbierz”.

Wszystkie te kroki musisz wykonać w Okresie Promocji. Z oferty tej musisz skorzystać za
pośrednictwem przeglądarki internetowej: oferta nie będzie dostępna, jeśli spróbujesz
skorzystać z niej za pośrednictwem aplikacji Side+.
Jak będzie wyglądać moja darmowa subskrypcja?
Jeśli jesteś nowym subskrybentem Side+ i wybrałeś opłatę miesięczną, nie zostaniesz obciążony
kosztem trzech pierwszych miesięcy członkostwa w Side+.
Jeśli jesteś nowym subskrybentem i wybrałeś opłatę roczną, otrzymasz członkostwo Side+ na
piętnaście miesięcy, jeśli dokonasz opłaty za jeden rok.
Jeśli jesteś istniejącym subskrybentem Side+ i wybrałeś opłatę miesięczną, nie zostaniesz
obciążony kosztem trzech kolejnych miesięcy członkostwa w Side+, począwszy od kolejnej daty
fakturowania.
Jeśli jesteś istniejącym subskrybentem Side+ i wybrałeś opłatę roczną, członkostwo na trzy
miesiące dodamy nieodpłatnie po zakończeniu aktualnej subskrypcji rocznej.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących członkostwa w Side+, skontaktuj się z zespołem Side+
przez ich stronę internetową.

Jakie inne informacje prawne powinienem znać?

1. Promocja organizowana i oferowana jest: użytkownikom zamieszkałym w Zjednoczonym
Królestwie: przez Revolut Ltd, spółkę z siedzibą pod adresem 7 Westferry Circus, Londyn, E14
4HD; użytkownikom z krajów EOG: przez Revolut Bank UAB, spółkę z siedzibą pod adresem
Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska.

2. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed upływem Okresu Promocji, jeśli uznamy,
wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja wykorzystywana jest w sposób stanowiący
nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut.

3. Możemy anulować Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie. W razie
zmiany lub anulowania Promocji przed upływem Okresu Promocji, poinformujemy Cię o
naszym zamiarze za pośrednictwem aplikacji Revolut i/lub drogą mailową. Żadne zmiany w
Regulaminie Promocji nie wpływają na Twoje prawa, jeśli dojdzie do nich w trakcie twojego
uczestnictwa w Promocji.

4. Jeśli zamkniesz swój rachunek Revolut, bądź jeśli zawiesimy lub ograniczymy zakres Twojego
rachunku przed terminem, w którym byliśmy zobowiązani uznać zwrot środków na Twoim
rachunku, utracisz uprawnienie do zwrotu środków.

5. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek
oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Oferty (np. próba uzyskania
nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania -
podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.



6. Niniejszy Regulamin Promocji został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie jego
tłumaczenia zapewniono dla wygody i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy
promocji nie mogą dochodzić jakichkolwiek praw na podstawie przetłumaczonej wersji.
Wersja niniejszego Regulaminu w języku angielskim stanowi wersję nadrzędną, ostateczną i
wiążącą. We wszelkich postępowaniach prawnych wykorzystywana będzie wersja angielska.

7. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i
interpretowany będzie: zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii, jeśli jesteś klientem Revolut
Ltd; zgodnie z przepisami prawa Litwy, jeśli jesteś klientem RBUAB. Niezależnie od
powyższego, możesz również odwołać się do zasad obowiązkowej ochrony konsumentów
kraju EOG, w którym mieszkasz.

8. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem Promocji będą
rozstrzygane wyłącznie przez: sąd właściwy w Anglii i Walii, jeśli dotyczą reklamacji klienta
Revolut Ltd; sąd właściwy na Litwie lub sądy jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego UE, w
którym mieszkasz, jeśli dotyczą reklamacji klienta RBUAB.


