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Regulamin akcji promocyjnej „Twisto wspiera Ukrainę” w brzmieniu obowiązującym od dnia 2 marca 2022 r. 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Twisto wspiera Ukrainę”  

 

1. Organizator 

Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „Twisto wspiera Ukrainę” jest spółka Twisto Polska sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, 

NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 6 627 950,00 zł. 

 

2. Definicje 

2.1 Poniżej zdefiniowane pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące nadane im znaczenie: 

2.1.1 Klient oznacza konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 

cywilny; 

2.1.2 Organizator lub Twisto oznacza spółkę Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 

Promocja oznacza niniejszą akcję promocyjną „Twisto wspiera Ukrainę”;  

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin akcji promocyjnej „Twisto wspiera Ukrainę”; 

2.1.3 Transakcja oznacza jakąkolwiek zainicjowaną przez Klienta czynność, w wykonaniu której 

następuje obciążenie środków pieniężnych udostępnionych Klientowi przez Twisto na 

podstawie jakiejkolwiek umowy zawartej z Twisto lub skorzystanie przez Klienta z formuły 

zakupowej "Twisto Pay". 

 

3. Postanowienia ogólne 

3.1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji. 

3.2 Promocja trwa w okresie od 2 marca  2022 r. do odwołania lub dnia wyczerpania limitu wpłat, 

o którym mowa pkt 4.2 niniejszego Regulaminu. 

3.3 Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

4. Zasady akcji promocyjnej 

4.1 Twisto dokona wpłaty w wysokości 0,20 zł na rzecz: Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie 

(00-145, al. Solidarności 78A), NIP 52514-41253, REGON: 010849302, KRS: 0000136833, z tytułu 

wykonania przez Klienta w okresie trwania Promocji jakiejkolwiek Transakcji. 

4.2 Łączna suma wpłat Twisto w ramach Promocji nie przekroczy kwoty 60 000,00 zł. 

4.3 Wpłaty dokonywane przez Twisto stanowią darowiznę. 

 

5. Postanowienia końcowe 

5.1 O ile co innego nie wynika z właściwych regulaminów, akcje promocyjne i konkursy organizowane 

przez Twisto nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy.  

5.2 Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej www.twisto.pl. 

5.3 Twisto zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana 

Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. 

Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez Twisto 

odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje 

zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na adres poczty 

elektronicznej Uczestnika. 

5.4 Organem nadzoru nad działalnością Organizatora jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Powstańców 1, 00-950 Warszawa.  

 

 

http://www.twisto.pl/

