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Regulamin KONKURSU 

„Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE”  

§ 1 

Definicje 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

1. Konkurs – konkurs prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Celem konkursu jest promocja  towarów ESBE.  

2. Towar – produkt z oferty ESBE posiadający nalepkę z kodem promocyjnym i wymieniony w załączniku nr X niniejszego regulaminu. 

3. Organizator – ESBE Hydronic Systems Sp. z o.o. , ul. Garbary 56, 61-758  Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000372420, 

NIP 783-16-64-976, Regon 301633614,  z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000,00 zł. 

4. Kody promocyjne – specjalne kody znajdujące się na nalepce na opakowaniach Towarów przeznaczone do rejestracji na stronie internetowej klubu ESBE 

(www.klubesbe.pl), za które uczestnik otrzymuje określoną liczbę punktów. 

5. Uczestnik – każdy członek Klubu Esbe prowadzący działalność gospodarczą, który dokonał rejestracji w Klubie ESBE, zgodnie z regulaminem KLUBU ESBE 

-  załącznik nr 1 z wyłączeniem punktu 1.  

6. Karta – karta prepaid (przedpłacona) VISA, na której konto zostaną przelane środki pieniężne za uzyskane w konkursie punkty.  

7. Konto- zbiór zasobów i uprawnień w ramach strony internetowej  www.klubesbe.pl  przypisanych konkretnemu użytkownikowi będącemu członkiem 

KLUBU ESBE i uczestnikiem konkursu, do którego dostęp jest możliwy po wpisaniu indywidualnego loginu i hasła.  Konto zawiera informacje dotyczące 

rejestrowanych produktów, liczby punktów uzyskanych w konkursie, uzyskanych zasileń oraz daty przelania zasilenia na kartę przedpłaconą.  

8. Zasilenie-  wartość pieniężna  przelana na rachunek karty Uczestnika. Kwota zasilenia wynika z przeliczenia punktów promocyjnych, zgodnie z tabelą 

przeliczeń stanowiącą załącznik nr X niniejszego regulaminu.  

9. Nagroda –wartości pieniężne przelewane na rachunek Karty zgodnie z &3. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę rzeczową.  

10. Punkt- wartość liczbowa przyznawana za zakup określonych towarów ESBE, wymienionych w załączniku nr 2 niniejszego regulaminu. Punkty przeliczane 

są na zasilenie zgodnie z tabelą przeliczeń, stanowiącej załącznik  nr 2  niniejszego regulaminu. 
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11. Panel konkursowy – formularz rejestracji towaru na stronie www.klubesbe.pl, do którego dostęp jest możliwy po wpisaniu indywidualnego loginu i hasła 

i przejściu na zakładkę konkursy i promocje. 

12. rejestracja towaru/zarejestrowanie towaru – wpisanie przez uczestnika konkursu kodu promocyjnego oraz numeru faktury, nazwy hurtowni i miasta, w 

której dokonał zakupu towaru, na stronie www.klubesbe.pl  w panelu konkursowym. 

 

&2    

Postanowienia Ogólne 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza zgodę jej uczestnika na warunki określone w niniejszym regulaminie.  

2. Regulamin KLUBU ESBE dostępny na stronie www.klubesbe.pl stanowiący załącznik nr 1 niniejszego regulaminu jest integralną częścią Regulaminu 

Konkursu z wyłączeniem punktu 1 regulaminu KLUBU ESBE. 

3. Regulamin Konkursu określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie  

4. Organizatorem Konkursu jest ESBE Hydronic Systems Sp. z o.o. , ul. Garbary 56, 61-758  Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 

KRS 0000372420, NIP 783-16-64-976, Regon 301633614,  z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000,00 zł zwana w dalszej części regulaminu 

Organizatorem. 

5. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2012 roku do czasu zakończenia trwania Konkursu przez 

Organizatora. Konkurs prowadzony jest do dnia jego zakończenia przez Organizatora. Ogłoszenie o zakończeniu Konkursu określać będzie datę 

zakończenia i zamieszczone zostanie na stronie klubu ESBE (www.klubesbe.pl),  z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.  

&3  

      Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu członka KLUBU ESBE oraz prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP.   

2. Przystąpienie do KLUBU ESBE następuje poprzez odesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej lub wypełnienie formularza rejestracyjnego 

na stronie www.klubesbe.pl.  
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3.  Przystąpienie do Klubu ESBE nie jest równoznaczne z wzięciem udziału w Konkursie. Przystąpienie do Klubu ESBE jest  warunkiem niezbędnym żeby 

zostać uczestnikiem Konkursu.   

4. Jeden Uczestnik może złożyć tylko jedną kartę zgłoszeniową lub dokonać rejestracji na stronie www.klubesbe.pl tylko jeden raz. 

5. Uczestnikiem  konkursu staje się poprzez przystąpienie do Klubu ESBE i dokonaniu rejestracji towaru. 

6. Uczestnik po dokonaniu pierwszej  rejestracji towaru  otrzymuje kartę prepaid (przedpłaconą) VISA.  

7. Uczestnik może otrzymać tylko jedną kartę prepaid (przedpłaconą) VISA. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne, niezgodne z prawdą lub nieczytelne wypełnione karty zgłoszeniowe lub formularze rejestracyjne 

na stronie www.klubesbe.pl.  

9. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych podanych przez Uczestnika, oraz w przypadku gdy dane nie są zgodne z prawdą lub są 

niepełne, do usunięcia konta członka Klubu ESBE i uczestnika Konkursu.  

10.  Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z numeru rachunku bankowego i numeru Karty w celu  zasilania 

rachunku oraz w calach realizacji Konkursu. Brak zgody, spowoduje nie otrzymanie Zasilenia lub Nagrody   przez Uczestnika.  

11. Dostęp do konta  jest możliwy po zalogowaniu się na stronie www.kubesbe.pl. Każdy uczestnik posiada tylko jedno konto.  

12. Nie jest możliwe łączenie kont i /lub przenoszenie punktów z jednego konta na drugie.  

13. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu 

uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków. 

14. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy lub właściciele hurtowni, będących  bezpośrednimi klientami oraz inni bezpośredni klienci ESBE 

Hydronic Systems Sp. z o.o. 

15. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również unieważnienia karty oraz skierowania roszczenia o zwrot 

wszystkich zasileń otrzymanych w trakcje trwania konkursu w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w 

przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności zarejestrowania towaru, nie 

dokonując zakupu produktów ESBE lub rejestrując fałszywe, przerobione  lub nieistniejące kody promocyjne. 
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16. W przypadku stwierdzenia, na podstawie weryfikacji danych teleadresowych, przez Organizatora faktu posiadania przez uczestnika dwóch lub więcej 

równoległych kont, Organizator skontaktuje się telefonicznie z Uczestnikiem w celu ustalenia danych potrzebnych do utrzymania w Konkursie  jednego 

konta.  

 

& 4  

Zasady Konkursu 

1. Konkurs polega na zakupie określonych towarów ESBE, wymienionych w załączniku nr 2 niniejszego regulaminu, oznaczonych specjalną naklejką z 

kodem promocyjnym.  

2. Zakupione towary muszą być następnie zarejestrowane na stronie www.klubesbe.pl w panelu konkursowym, po uprzednim zalogowaniu. 

3. Rejestracja towaru polega na wpisaniu na www.klubesbe.pl w panelu konkursowym następujących danych: kodu promocyjnego,  numeru faktury 

lub paragonu,  i wyborze nazwy hurtowni i miejscowości, w której dokonano zakupu towaru.  

4. Każdy towar oznaczony kodem promocyjnym,  posiada określoną liczbę punktów, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 niniejszego regulaminu.  

5. Punkty przeliczane są na wartość pieniężną, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego regulaminu.  

6. Po uzbieraniu punktów, które są w ekwiwalentem wartości 30 zł lub powyżej, raz w miesiącu  Organizator dokonuje zasilenia na kartę prepaid 

(przedpłaconą ) VISA, którą uczestnik otrzymał podczas pierwszej rejestracji towaru.  

7. Aktywacja karty pepaid (przedpłacona) VISA następuje bezpośrednio po jej zasileniu. 

8.  Warunki korzystania z karty stanowią załącznik nr 3  niniejszego Regulaminu „Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE 

Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego”.    

9. Istnieje możliwość rejestracji kilku lub kilkunastu towarów za jednym razem,  przy podaniu tylko raz nazwy hurtowni lub sklepu  i numeru faktury lub 

paragonu. 

10. Podanie niepełnych, błędnych lub niezgodnych z prawdą danych wymienionych w & 4  punkt  3  niniejszego regulaminu, będzie skutkowało nie 

naliczeniem punktów za dany Towar lub Towary, a co za tym idzie brakiem Zasilenia na karcie VISA.  
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11. Przeliczenie punktów i dokonanie przelewu Zasilania na kartę VISA odbywa się raz w miesiącu do 15 dnia każdego miesiąca, pod warunkiem, że 

wartość zgromadzonych punktów jest równa lub przekroczy 30 PLN.    

12. W przypadku gdy w danym miesiącu wartość uzbieranych punktów nie stanowi ekwiwalentu 30 PLN, środki te są kumulowane i przelewane w 

miesiącu, w którym wartość ta będzie równa lub  przekroczy 30 PLN.   

13. Punkty za dany miesiąc naliczane są do dnia 7 dnia roboczego po zakończeniu danego  miesiąca, po tej dacie punkty naliczone są na następny 

miesiąc.  

14. Uczestnik może sprawdzić ilość punktów oraz przeliczone zasilenie, po zalogowaniu do swojego konta na stronie www.klubesbe.pl w panelu 

konkursowym. 

15. Informację dotyczące salda i historii karty można sprawdzić wyłącznie po zalogowaniu się do Internetowego Serwisu Kart na stronie 

brebank.pl/prepaid lub zadzwonić pod numer +48 (42) 664 73 44.  

16. Regulamin korzystania z karty stanowi załącznik nr 3 niniejszego regulaminu, i został on przesłany wraz z kartą VISA do Uczestnika konkursu.  

17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad przyznawania Zasilania bez podania przyczyny. 

18. Organizator zastrzega możliwość ogłaszania i organizowania innych akcji promocyjnych na podstawie odrębnych regulaminów. 

&5 

Sprawy podatkowe 

1. Nagroda, która zostanie wydana Uczestnikowi w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowi przychód z 

działalności gospodarczej Uczestnika, podlegający opodatkowaniu zgodnie ze stosowaną przez podatnika formą opodatkowania. 

2. Obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży w takim przypadku na Uczestniku. 
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§ 6 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące zasilenia karty mogą być składane przez Uczestnika w terminie 14 dni od daty zasilenia środków pieniężnych na kartę 

przedpłaconą. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu powinny być składane przez Uczestników niezwłocznie, bądź w terminie 60 dni od daty zakończenia 

Konkursu.  

3. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu 

komórkowego, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.  

4. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w § 6 punktach 1 i 2, jak również nie spełniające pozostałych wymogów przewidzianych w  § 6 punkcie 3, 

nie będą rozpatrywane. 

5. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia 

reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 

 

§ 7 

Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz 

w związku z innymi działaniami marketingowymi. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami. Przetwarzanie danych 

osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, data urodzenia, telefon 

komórkowy, e-mail oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. Przetwarzanie danych 

osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. 

2. Administratorem danych jest ESBE Hydronic Systems Sp. z o.o.  
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3. Udział w konkursie i podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.  

4. Uczestnik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych. W takim przypadku Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w  konkursie.  

 

§8 

Rezygnacja i postanowienia różne  

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w konkursie. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W celu rezygnacji uczestnik powinien przesłać 

Organizatorowi pisemne oświadczenie. Za datę rezygnacja uznaje się datę otrzymania wyżej wymienionego oświadczenia.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w 

imieniu Organizatora lub przez Uczestnika Konkursu.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne, niepełne lub niezgodne z prawdą podanie adresu przez Uczestnika 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, uszkodzenie lub udostępnienie osobom trzecim karty przez Uczestnika. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia BRE Banku S.A. w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub udostępnienia karty osobom trzecim.  

6. W zakresie realizacji konkursu regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną. Pozostałe materiały mają jedynie charakter 

promocyjno- informacyjny.   

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Pełna treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie www.klubesbe.pl oraz w siedzibie Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu bez konieczności odrębnego powiadamia Uczestników. Zmiany 

regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni  od daty ogłoszenia zmienionego regulaminu na stronie www.klubesbe.pl.  

3. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej regulaminem decydować będzie data 

nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego regulaminu.  
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4. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Programem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy 

kodeksu cywilnego. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października  2012 roku. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

REGULAMIN KLUBU ESBE  

1. Członkiem klubu ESBE może zostać każdy aktywny zawodowo instalator działający w branży grzewczej, instalacyjno-sanitarnej i klimatyzacyjnej 
działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Członkami Klubu mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. 

2. Inicjatorem oraz zarządcą Klubu ESBE jest ESBE Hydronic Systems Sp. z o.o., z siedzibą ul. Garbary 56, w Poznaniu. Zasady uczestnictwa w Klubie 
określa wyłącznie niniejszy regulamin. 

 
3. Przystąpienie do klubu następuje poprzez odesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej lub wypełnienie formularza na 
stronie www.klubesbe.pl. Podpisanie karty zgłoszeniowej lub wypełnienie formularza rejestracji na stronie klubesbe.pl oznacza zawarcie przez Klienta 
umowy z organizatorem Klubu. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach warunki i przepisy 
wyszczególnione w niniejszym regulaminie. 

4. Każdy członek Klubu ESBE otrzymuje jedną, bezpłatną kartę członkowską z indywidualnym numerem, która upoważnia go m.in. do: 
• indywidualnego dostępu do strony internetowej www.klubesbe.pl 
• otrzymania prezentu powitalnego 
• możliwości bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez firmę ESBE lub jej partnerów handlowych 
• korzystania ze specjalnej linii telefonicznej dla udzielania pomocy technicznej 
• otrzymywanie bezpłatnych katalogów, cenników i innych materiałów informacyjnych 
• bezpośredni dostęp do materiałów technicznych firmy ESBE, gdzie indziej niepublikowanych 
• możliwość uczestnictwa w konkursach organizowanych przez firmę ESBE 

5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty członek Klubu jest zobowiązany do powiadomienia Zarządcy Klubu. Członek Klubu może skorzystać tylko 
raz z bezpłatnej wymiany karty. 

6. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. 

7. Dokonując rejestracji, każdy uczestnik akceptuje poniższy regulamin oraz wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie w 
celach administracyjnych i marketingowych podanych przez siebie danych personalnych. 

8. Zarządzanie danymi odbywa się zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych" (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z 
późniejszymi zmianami), a każdy uczestnik Klubu ma prawo do wglądu, poprawy i kontroli swoich danych osobowych. 

9. Każdy uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Klubie ESBE, o czym musi poinformować pisemnie firmę ESBE. 

10. Firma ESBE zastrzega sobie prawo do zawieszania przywilejów klubowych wybranym członkom lub usuwania z bazy danych członków Klubu 
Instalatora bez podawania przyczy 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  
ZESTAWIENIE PUNKTÓW I  TOWARÓW OBJĘTYCH PROMOCJĄ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela ważna od 01.10.2012        

 Kod handlowy Rodzaj towaru  Nazwa handlowa Punkty  Kwota 

11601100 Zawór mieszający 3-drogowy   VRG131 25-10 RP 1 14 7,00 zł 

11600900 Zawór mieszający 3-drogowy   VRG131 20-6.3 RP 3/4 12 6,00 zł 

11601200 Zawór mieszający 3-drogowy   VRG131 32-16 RP 1 1/4 14 7,00 zł 

11603400 Zawór mieszający 3-drogowy   VRG131 40-25 RP 1½ 20 10,00 zł 

11640400 Zawór mieszający 4-drogowy   VRG141 25-10 RP 1 14 7,00 zł 

11640500 Zawór mieszający 4-drogowy   VRG141 32-16 RP 1 1/4 15 7,50 zł 

11641500 Zawór mieszający 4-drogowy   VRG141 40-25 RP 1½ 26 13,00 zł 

12101200 Siłownik   ARA651 3-POINT SPDT 230VAC 6NM 60S 31 15,50 zł 

12101300 Siłownik   ARA661 3-POINT SPDT 230VAC 6NM 120S 31 15,50 zł 

13022400 Zestaw zawór z napędem elektrycznym   VRG131 25-10 & ARA661 31 15,50 zł 

31050200 Termostatyczny zawór mieszający   VTA312 35-60°C G1/2 DN20-1,2 9 4,50 zł 

31100400 Termostatyczny zawór mieszający   VTA321 35-60°C 15-1,5 RP1/2 20 10,00 zł 

31100500 Termostatyczny zawór mieszający   VTA322 20-43°C 15-1,5 G3/4 16 8,00 zł 

31100600 Termostatyczny zawór mieszający   VTA322 35-60°C 15-1,5 G3/4 15 7,50 zł 

31100700 Termostatyczny zawór mieszający   VTA321 20-43°C 20-1,6 RP3/4 17 8,50 zł 

31100800 Termostatyczny zawór mieszający   VTA321 35-60°C 20-1,6 RP3/4 16 8,00 zł 

31100900 Termostatyczny zawór mieszający   VTA322 20-43°C 20-1,6 G1 17 8,50 zł 

31101000 Termostatyczny zawór mieszający   VTA322 35-60°C 20-1,6 G1 15 7,50 zł 

31104400 Termostatyczny zawór mieszający   VTA372 20-43°C 20-3,4 G1 20 10,00 zł 

31104500 Termostatyczny zawór mieszający   VTA372 35-60°C 20-3,4 G1 20 10,00 zł 

56001100 Miarkownik ciągu  ATA212 35-95°C G3/4 9 4,50 zł 

1302601212 Zestaw zawór z napędem elektrycznym   VRG131 32-16 & ARA661 42 21,00 zł 

4390 2150 12 Zawory przełaczające ze spreżyną zwrotną  Zawór strefowy dwudrogowy  ZV2-15, 4.7, 1.0 bar 23 11,50 zł 

4390 2200 12 Zawory przełaczające ze spreżyną zwrotną  Zawór strefowy dwudrogowy  ZV2-20, 6.5, 1.0 bar 24 12,00 zł 

4390 2250 12 Zawory przełaczające ze spreżyną zwrotną  Zawór strefowy dwudrogowy  ZV2-25, 6.5, 0.7 bar 24 12,00 zł 

4390 3150 12 Zawory przełaczające ze spreżyną zwrotną  Zawór strefowy trójdrogowy  ZV3-15, 4.0, 1.0 bar 24 12,00 zł 

4390 3200 12 Zawory przełaczające ze spreżyną zwrotną  Zawór strefowy trójdrogowy  ZV3-20, 5.7, 1.0 bar 24 12,00 zł 

4390 3250 12 Zawory przełaczające ze spreżyną zwrotną  Zawór strefowy trójdrogowy  ZV3-25, 5.7, 0.7 bar 24 12,00 zł 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. 

Pełny regulamin dostępny na stronie: 

http://www.brebank.pl/images/BreKorpo2/Portal/BinaryPL/3178130/Regulamin_Karty_Przedplaconej_na_okaziciela_pl_05.08.11_3178130.pdf 
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