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Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Opinia zwanego w dalszej części
Programem.
Uczestnikiem Programu może zostać każdy Użytkownik kantoru Liderwalut.pl.
W ramach Programu Uczestnik ma możliwość otrzymywania środków promocyjnych za wystawienie
opinii do rozliczonej transakcji wymiany oraz wykorzystywania otrzymanych wcześniej środków w
kolejnych wymianach. Środki promocyjne będą zwane w dalszej części Regulaminu Środkami.
Uczestnik otrzymuje Środki za wystawienie opinii dla kantoru Liderwalut.pl w serwisie Opineo, do
rozliczonej transakcji zrealizowanej w kantorze Liderwalut.pl.
Aby otrzymać Środki, opinia do transakcji musi zostać wystawiona w ciągu 14 dni od momentu jej
zawarcia.
Do jednej transakcji można wystawić jedną opinię.
Przyznanie Środków w Programie jest możliwe raz na dwa tygodnie. Okres ten liczony jest od daty
ukazania się opinii na stronie Opineo a nie od daty wystawienia opinii.
Po dokonaniu wymiany waluty, kantor internetowy Liderwalut.pl, w ramach realizacji umowy z
Uczestnikiem jest zobowiązany przesłać Uczestnikowi, na adres poczty elektronicznej, zaproszenie do
wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji.
Uczestnik jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
Sposób wystawienia opinii:
- po zawartej transakcji wymiany, w ciągu 24 godzin, na adres email Uczestnika zostanie wysłana
wiadomość zapraszająca do wystawienia opinii na Opineo.pl,
- Uczestnik klikając w link w wiadomości zostaje przekierowany do formularza wystawienia opinii,
- po wystawieniu przez Uczestnika, każda wystawiona opinia jest akceptowana przez Administratora
Opineo,
- akceptacja opinii po stronie Opineo odbywa się wyłącznie w dni robocze. Czas od wystawienia opinii
przez Uczestnika do czasu jej prezentacji na stronie Opineo wynosi przeciętnie 3 dni robocze ale może
być również dłuższy. Liderwalut.pl nie ma wpływu na czas akceptacji opinii przez Opineo,
- po pojawieniu się opinii na stronie Opineo, Liderwalut.pl zaktualizuje saldo Środków na koncie
Uczestnika nie dłużej niż w ciągu 5 dni od ich publikacji.
- Środki są przyznawane tylko i wyłącznie za wystawienie opinii w sposób opisany powyżej,
- Środki nie są przyznawane za wystawienie opinii bezpośrednio na stronie Opineo.
- Środki nie zostaną przyznane jeżeli opinia na stronie Opineo zostanie opublikowana po 14 dniach od
zawarcia transakcji wymiany.
Środki za wystawienie opinii są przyznawane w wysokości zależnej od kwoty ocenianej transakcji:
- za każde pełne 100 jednostek walut EUR / USD / CHF / GBP – 5gr.,
- za każde pełne 500 jednostek walut NOK / DKK / SEK - 5gr.
Przyznane Środki będą widoczne w Panelu Klienta w zakładce Środki promocyjne.
Środki są ważne przez okres 90 dni od momentu przyznania.
Kolejno przyznawane Środki sumują się i mogą być wykorzystane częściowo lub w całości.
Wykorzystywanie Środków następuje automatycznie podczas dokonywania transakcji kupna,
sprzedaży i wymiany waluty.
Wykorzystanie Środków następuje zgodnie z zasadą FIFO, co oznacza, że w pierwszej kolejności
wykorzystywane do transakcji będą Środki najwcześniej przyznane.

16. Program nie ma ograniczeń kwotowych transakcji ani ograniczeń kwotowych przyznawania Środków
przydzielonych wcześniej Uczestnikowi.
17. Uczestnik może wykorzystać maksymalnie do jednej transakcji wszystkie Środki jakie otrzymał.
18. Środki za wystawienie opinii są wykorzystywane w wysokości zależnej od kwoty zawieranej transakcji:
- za każde pełne 100 jednostek walut EUR / USD / CHF / GBP - 5gr.,
- za każde pełne 500 jednostek walut NOK / DKK / SEK - 5gr.
19. Uczestnik Programu może zrezygnować z uczestnictwa w Programie klikając link do rezygnacji, który
jest dostępny w każdym wysłanym zaproszeniu do wystawienia opinii.
20. Liderwalut.pl zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie i zasadach programu. O każdej zmianie
Uczestnicy zostaną poinformowani w przesłanej wiadomości email.

