
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „FEN34: TOTALbet FIGHT NIGHT PPV” 

 

 

§ 1  

Postanowienia Ogólne 

    1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i organizacji sprzedaży premiowej pod nazwą 

„FEN34: TOTALbet FIGHT NIGHT PPV” (zwanej dalej „sprzedażą premiową”). 

    2. Organizatorem sprzedaży premiowej jest TOTALbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie przy ul Jubilerskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000662497, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 
4.000.000 zł, NIP: 1132929621 (zwany dalej „Organizatorem” lub „TOTALbet”). 

    3. Sprzedaż premiowa jest prowadzona na stronie internetowej Organizatora 
www.totalbet.pl na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej 
„Regulaminem”).  Prawa i obowiązki Organizatora i Klientów określa także Regulamin 
zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet dostępny na stronie internetowej 
Organizatora www.totalbet.pl (zwany dalej „Regulaminem zakładów”) oraz powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.  

    4. Sprzedaż premiowa obowiązuje od 18.05.2021 r. do 28.05.2021 do godziny 12:00.  

    5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia sprzedaży premiowej w dowolnym 
terminie, o czym uprzednio poinformuje Klientów na swojej stronie internetowej. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w sprzedaży premiowej 

1. W sprzedaży premiowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora 

2. Ze sprzedaży premiowej mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, mające 
pełną zdolność do czynności prawnych, które w trakcie trwania sprzedaży premiowej 
dokonają rejestracji konta stałego lub tymczasowego z odpowiednim kodem promocyjnym 
i dokonają depozytu na kwotę 100 PLN oraz zakładów z salda głównego na kwotę łączną 
min. 50 PLN na stronie https://totalbet.pl/sports zgodnie z Regulaminem zakładów (zwane 
dalej:  „Klientami”). Kody promocyjne uprawniające do udziału w sprzedaży premiowej: 

 TOTALFEN 

 FEN34 

 FENFROST 

 FENEPIC 

 FENPAOLA 

 FENVICIIA 

 FENPIÓRKOWSKI 

 FENRADZISZEWSKI 

 FENPIWOWARSKI 

 FENMIKLASZ 

 FENDUSZA 



 FENOLEKSIEJCZUK 

 FENCHARZEWSKI 

 FENTRYBSON 

 FENBOROWSKI 

 FENMASTI 

 FENFLY 

 FENMURAŃSKI 

 FENROXAOK 

 FENGAŁA 

 FENSASZAN 

 FENRALPH 

 FENCZAREK 

 FENBLONDINO 

 FENANIA 

 FENNARCYZ 

 FENKOSSAKOWSKI 

 FENMARIETTA 

 FENTYSZKA 

 FENVIP 

3. Korzystanie ze sprzedaży premiowej jest dobrowolne.  
4. Przystąpienie do uczestnictwa w sprzedaży premiowej jest równoznaczne z 

obowiązkiem zapoznania się i akceptacją  niniejszego regulaminu sprzedaży premiowej. 

 
§ 3 

Zasady sprzedaży premiowej 

1. Klienci z tytułu udziału w sprzedaży premiowej są uprawnieni do otrzymania 

kodu PPV do transmisji gali FEN34: TOTALbet FIGHT NIGHT.  

2. Klienci, którzy w trakcie trwania sprzedaży premiowej dokonają rejestracji 
konta stałego lub tymczasowego z odpowiednim kodem promocyjnym i dokonają depozytu 
na kwotę min. 100 PLN oraz zakładów z salda głównego na kwotę min 50 PLN otrzymają od 
organizatora sprzedaży premiowej kod PPV uprawniający do dostępu do płatnej transmisji 

gali FEN34: TOTALbet FIGHT NIGHT.  
3. Kody będą udostępnione uprawnionym użytkownikom drogą elektroniczną na numer 

telefonu/email podany przez użytkownika podczas rejestracji konta. 
4. Kod dostępu przysługuje wyłącznie jeden raz po spełnieniu warunków promocji.    
5. Kod zostanie udostępniony użytkownikom do 28.05.2021 do godziny 16:00. 

6. Kod może zostać wykorzystany wyłącznie raz na dostęp do FEN34: TOTALbet FIGHT 
NIGHT.   

§ 4 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres reklamacje@totalbet.pl, 
podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane: Imię i Nazwisko, nazwa Klienta.  

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty 
otrzymania reklamacji.  



3. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając odpowiedź na 
adres email, z którego reklamacja została wysłana. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

    1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
cywilnego, Ustawy o grach hazardowych oraz Regulamin zakładów. 

    2. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających 
poszczególnych Klientów z niniejszej  sprzedaży premiowej lub dopuszczających do udziału w 
sprzedaży premiowej. 

    3. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta ze sprzedaży premiowej 
oraz nieudostępnienia kodu PPV w następujących przypadkach:   

    (a) naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu zakładów,    

    (b) próby tworzenia kilku Kont lub zakładania Kont na różne dane osobowe przez tego 
samego Klienta lub kilku Klientów działających w porozumieniu, 

    (c) posłużenia się przez Klienta nie należącymi do niego danymi osobowymi lub 
wykorzystania przez Klienta nie należącym do niego dokumentem tożsamości. 

    4. Sprzedaż premiowa FEN34: TOTALbet FIGHT NIGHT PPV przysługuje wyłącznie dla 
jednego Klienta, jednego Konta, jednego gospodarstwa domowego, jednego adresu IP. 

Ponadto kody ze sprzedaży premiowej FEN34: TOTALbet FIGHT NIGHT PPV, nie zostaną 
przyznane, gdy adres IP oraz wykorzystane urządzenie (komputer/telefon) zostało 
wykorzystane na innym Koncie.  

    5. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, 
Organizator ma prawo natychmiast zamknąć Konto takiego Klienta. 

    6. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją 
na stronie internetowej Organizatora, mają charakter wyłącznie informacyjny.  


