REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW PRZY UŻYCIU PLATFORMY
http://inwestycjepalikota.pl/
(dalej „Regulamin”)
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z platformy internetowej
http://inwestycjepalikota.pl/ i zawierania umów za jej pośrednictwem, trybu postępowania
reklamacyjnego, zasad przetwarzania danych osobowych, a także praw i obowiązków Tenczynek
Dystrybucja S.A oraz Użytkowników.
2. Niniejszy Regulamin jest jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o
którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
3. Właścicielem oraz operatorem platformy internetowej http://inwestycjepalikota.pl/ jest spółka pod
firmą „Tenczynek Dystrybucja” S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: Archidiakońska 9, 20-113
Lublin, Polska , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000864032, posiadająca REGON: 38136827100000,
NIP: 9462683417
4. Korzystanie z platformy internetowej jest dobrowolne i nieodpłatne.
§ 2. Słowniczek pojęć
Na potrzeby niniejszego Regulaminu:
1) Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe stanowiące zestaw informacji o osobie fizycznej,
który pozwala na jej zidentyfikowanie. Platforma gromadzi i przetwarza następujące kategorie
danych osobowych:
a. Użytkowników będących osobami fizycznymi, pozyskiwane przy wypełnianiu
Formularza Pożyczki: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania oraz adres
korespondencyjny – w przypadku, gdy różni się od adresu zamieszkania, numer
telefonu, PESEL albo seria oraz numer paszportu – w przypadku braku numeru PESEL,
numer rachunku bankowego.
b. Użytkowników będących osobami fizycznymi, które nie wypełniły Formularza Pożyczki,
ale zgłosiły reklamację: imię, nazwisko, adres email;
1

2) Formularz Pożyczki – oznacza podstronę na Platformie zawierającą pola do uzupełnienia przez
Użytkownika oraz funkcjonalność „Zainwestuj”, której kliknięcie skutkuje wygenerowaniem
dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy;
3) Informacja o ryzykach - oznacza dokument zawierający informacje o ryzykach związanych z
zawarciem Umowy Pożyczki,

4) Karta Projektu – dokument zawierający najistotniejsze informacje na temat Projektu, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5) Nagroda – oznacza produkt lub usługę, które Pożyczkodawca otrzyma w formie prezentu w
związku z zawarciem Umowy, zgodnie z Kartą Projektu.
6) Platforma

–

oznacza

platformę

internetową

prowadzoną

pod

adresem

http://inwestycjepalikota.pl/
7) Pożyczkobiorca – oznacza spółkę „Tenczynek Dystrybucja” S.A. z siedzibą w Lublinie, pod
adresem: Archidiakońska 9, 20-113 Lublin, Polska , wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000864032, posiadającą REGON: 38136827100000, NIP: 9462683417;
8) Pożyczkodawca - Użytkownik, który udzielił Pożyczki.
9) Pożyczka – oznacza kwotę pieniężną, przenoszoną przez Użytkownika na własność
Pożyczkobiorcy, na zasadach określonych w Umowie.
10) Projekt – oznacza finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Pożyczkobiorcy, w tym w
szczególności: (1) finansowanie bieżącej działalności marketingowej, (2) hurtowych zakupów i
rozliczeń dostawców, w tym w szczególności zakupów wyrobów alkoholowych wytworzonych
przez spółkę Manufaktura Piwa, Wódki i Wina S.A. z siedzibą w Tenczynku lub spółki od niej
zależne, celem dalszego wprowadzania tych wyrobów do sprzedaży detalicznej, (3)
finansowanie procesu komercjalizacji tzw. sklepów świeżych (tj. placówek handlu detalicznego,
w których prowadzona jest stacjonarna sprzedaż alkoholi i innych towarów konsumpcyjnych, w
szczególności alkoholi dystrybuowanych przez Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A;
11) Odsetki Umowne– oznacza odsetki od zaciągniętej Pożyczki obliczone zgodnie z Kartą Projektu.
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12) Umowa – oznacza umowę pożyczki, na podstawie której Użytkownik udziela pożyczki
Pożyczkobiorcy, przy czym umowa jest automatycznie generowana przez Platformę i zawierana
drogą elektroniczną;
13) Użytkownik - oznacza każdy podmiot, która korzysta w jakikolwiek sposób z zasobów i
funkcjonalności Platformy za pośrednictwem sieci Internet. W przypadku osób fizycznych,
Użytkownikiem może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 rok życia.

§ 3. Zasady działania Platformy
1. Użytkownikiem Platformy może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku
osób fizycznych, Użytkownikiem może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 rok życia
2. W ramach Platformy dla Użytkowników dostępne są następujące funkcjonalności:
a) Możliwość uzyskania informacji na temat przedmiotu działalności Pożyczkobiorcy;
b) Możliwość uzyskania informacji na temat Projektu;
c) Możliwość zainicjowania procesu zawarcia Umowy.
§ 4. Proces zawarcia Umowy
1. W celu korzystania z funkcjonalności Platformy, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt c) Regulaminu
Użytkownik:
a) składa dyspozycję „Zainwestuj”;
b)

uzupełnia Formularz Pożyczki wypełniając wszystkie wymagane pola odpowiednimi
danymi;

c) składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych
osobowych oraz o jej akceptacji;
d) składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jej
akceptacji. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną.
e) składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Informacji o ryzykach oraz jej akceptacji.
2. Po wykonaniu wszystkich czynności wskazanych w ust. 1, Platforma automatycznie generuje
Umowę. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Użytkownik zaakceptuje jej treść.
3. Niezwłocznie po zawarciu Umowy, Platforma przesyła Użytkownikowi potwierdzenie jej
zawarcia na adres email wskazany w Formularzu Pożyczki.
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4. Użytkownik zobowiązany jest do dodatkowego potwierdzenia treści Umowy poprzez opatrzenia
jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym oraz wgrania na
Platformę za pomocą linku otrzymanego wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy.
Niewykonanie czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym stanowi podstawę do
odstąpienia od Umowy przez Pożyczkobiorcę, na zasadach wskazanych w Umowie.
5. Po zawarciu Umowy, Użytkownik zostaje przekierowany na podstronę umożliwiającą dokonanie
przelewu środków pieniężnych za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego lub usługi
szybkiego przelewu online dostarczanej przez dostawcę usług płatniczych.

Niewykonanie

czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy
przez Pożyczkobiorcę, na zasadach wskazanych w Umowie.
6. W związku z zawarciem Umowy Użytkownik uprawniony jest do otrzymania Nagrody.
Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Umowa. Z przyczyn technicznych dostarczenie
Nagrody może nastąpić wyłącznie na adres znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej. Pożyczkodawcy, który nie wskaże adresu znajdującego się na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać dostarczona Nagroda będzie mogła zostać
odebrana w siedzibie Pożyczkodawcy. W przypadku odbioru Nagrody w siedzibie
Pożyczkodawcy, ze względu na charakter Nagrody w postaci rzeczowej (produkt spożywczy
ulegający zepsuciu), dopuszczalna jest możliwość zmiany przez Pożyczkobiorcę przedmiotu
Nagrody, na produkt o porównywalnych cechach i właściwościach.
§ 5. Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Pożyczkobiorca udostępnia Użytkownikom usługę polegającą na korzystaniu z udostępnionych w
ramach Platformy funkcjonalności, wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu.
2. Pożyczkobiorca dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla korzystających z sieci
Internet przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,
typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne
umożliwiające korzystanie z Platformy to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet
Explorer 7 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą
języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co
najmniej 256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768
pikseli.
3. Platforma może być wykorzystywana wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Zabrania się
dostarczania przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
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4. Pożyczkobiorca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać
się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje
Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Pożyczkobiorca
zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej
drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu
składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych
odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi
świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych
podobnych wypadkach, Pożyczkobiorca ma prawo powiadomić o nich Użytkowników poprzez
udostępniony mu adres email lub ogólnie na Platformie.
5. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio § 9 niniejszego
Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą
elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze
zm.).

§ 6. Prawa własności intelektualnej
1. Pożyczkobiorcy przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, do
treści zamieszczonych na Platformie.
2. Nazwy produktów związanych z przedmiotem działalności oraz usługami świadczonymi przez
Pożyczkobiorcę są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi.
3. Zawartość Platformy nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana w innych
celach niż na dozwolony użytek prywatny.
4. Użytkownik ma prawo przeglądać Platformę na swoim komputerze lub innym urządzeniu oraz
drukować fragmenty tych stron wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu rozpowszechniania
lub redystrybucji, chyba że Pożyczkobiorca wyrazi na to pisemną zgodę.
5. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej Pożyczkobiorcy
są zabronione.

§ 7. Przeglądanie zasobów Platformy przez Użytkownika
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1. Przechowywanie zapytań kierowanych do serwera nie wymaga przetwarzania Danych Osobowych,
ponieważ dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi strony Platformy.
Zasoby przeglądane przez tych Użytkowników identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
a) publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
b) nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest
możliwa;
c) czasu nadejścia zapytania;
d) pierwszego wiersza żądania https;
e) kodu odpowiedzi https;
f)

liczby wysłanych przez serwer danych;

g) adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez tych Użytkowników (tzw. referer link)
– w przypadku gdy przejście do Platformy nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
h) informacji o przeglądarce Użytkownika;
i)

informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https.
§ 8. Polityka Cookies

1. Platforma nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do
korzystania z Platformy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Platformy do preferencji Użytkownika,
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) współpracy z osobami odpowiedzialnymi za marketing usługi.
4. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, do czasu opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
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przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Na Platformie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na Platformie,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania na Platformie;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania na Platformie;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Platformy;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści
reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Pożyczkobiorca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z Pożyczkobiorcą reklamodawców oraz partnerów.
§ 9. Reklamacje
1. Użytkownikom przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących usług dostępnych przy
użyciu Platformy.
2. Reklamacje

mogą

być

zgłaszane

pocztą

elektroniczną

na

adres

email

kontakt@inwestycjepalikota.pl. W treści wiadomości elektronicznej, należy zamieścić:
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a) imię i nazwisko lub firmę zgłaszającego reklamację;
b) adres email;
3. Reklamacja powinna obejmować dodatkowo dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę
zgłoszenia oraz wskazanie żądań zgłaszającego reklamację.
4. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłoszonej na
adres email Pożyczkobiorcy decyduje data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty email
zgłaszającego reklamację.
5. Pożyczkobiorca nie rozpatrzy reklamacji, jeżeli zgłaszający nie spełnił warunków, o których
mowa w ust. 2-3 powyżej oraz nie zachował terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
6. Pożyczkobiorca rozpatruje reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia
doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postepowania reklamacyjnego zgłaszającemu
reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie
powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Pożyczkobiorcy.
7. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Pożyczkobiorca.

§ 10. Ochrona Danych Osobowych
1. Na Platformie nie są przetwarzane żadne dane jej Użytkowników, którzy nie wypełnili Formularza
Pożyczki.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników, którzy wypełnili Formularz Pożyczki oraz
podmiotów, które zgłosiły reklamację jest spółka pod firmą „Tenczynek Dystrybucja” S.A. z siedzibą
w Lublinie, pod adresem: Archidiakońska 9, 20-113 Lublin, Polska , wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000864032, posiadająca REGON: 38136827100000, NIP: 9462683417.
3. Dane osobowe Użytkowników którzy wypełnili Formularz Pożyczki są przetwarzane przez
administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO wyłącznie w celu zapewnienia możliwości
korzystania z funkcjonalności Platformy.
4. Dane osobowe podmiotów, które zgłosiły reklamację, przetwarzane są przez administratora na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i są przetwarzane tak
długo, jak jest to niezbędne dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi na Platformie.
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5. Administrator może przetwarzać dane osobowe podmiotów, o których mowa w ust. 3-4 powyżej,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
6. Administrator może udostępniać dane osobowe podmiotów, o których mowa w ust. 3-4 powyżej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na żądanie organów nadzorujących przestrzeganie
prawa, innych organów administracji publicznej, Policji oraz innych służb. Udostępnienie danych
osobowych nie wymaga zgody Użytkownika.
7. Podmiotom, o których mowa w ust. 3-4 powyżej, w związku z przetwarzaniem ich Danych
Osobowych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, oraz
prawo do żądania przeniesienia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podmiotom, o których mowa w ust. 3-4 powyżej, przysługuje prawo do usunięcia danych, prawo do
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub natura stosunku
prawnego łączącego wskazany podmiot i administratora.
9. Dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom trzecim w celu korzystania z
usług dostawcy poczty elektronicznej, zapewnienia obsługi prawnej oraz korzystania z serwisu IT.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Do Użytkowników będących konsumentami stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.). W szczególności, Użytkownikowi będącemu
Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy oraz umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną w terminie 14 dni od dnia ich zawarcia.
2. Pożyczkobiorca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w celu
zapewnienia jego aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zapytania dotyczące niniejszego Regulaminu, w tym przetwarzania Danych Osobowych
Użytkowników oraz podmiotów zgłaszających reklamacje należy przesyłać na adres email
kontakt@inwestycjepalikota.pl.
4. Ostanie zmiany w Regulaminie zostały wprowadzone w dniu 9 września 2022 r.
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Załącznik nr 1 – Karta Projektu
Dane Pożyczkobiorcy

Projekt

Dzień Rozpoczęcia Zbiórki
Dzień Zakończenia Zbiórki
Termin zapadalności Pożyczki
Termin zapadalności przedłużonej
Pożyczki (13-24 miesiąc
obowiązywania Umowy)
Termin zapadalności ponownie
przedłużonej Pożyczki (25-36 miesiąc
obowiązywania Umowy)
Oprocentowanie (Odsetki Umowne)
(1-12 miesiąc obowiązywania
Umowy)

„Tenczynek Dystrybucja” S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: Archidiakońska
9, 20-113 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000864032, posiadająca REGON: 38136827100000, NIP: 9462683417, o kapitale
zakładowym w wysokości 100.000,00 zł (wpłaconym w całości)
Dane kontaktowe:
Numer telefonu: 787 020 998
Adres email: kontakt@inwestycjepalikota.pl
Adres korespondencyjny: ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek
Finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Pożyczkobiorcy, w tym w
szczególności: (1) finansowanie bieżącej działalności marketingowej, (2)
hurtowych zakupów i rozliczeń dostawców, w tym w szczególności zakupów
wyrobów alkoholowych wytworzonych przez spółkę Manufaktura Piwa, Wódki i
Wina S.A. z siedzibą w Tenczynku lub spółki od niej zależne, celem dalszego
wprowadzania tych wyrobów do sprzedaży detalicznej, (3) finansowanie procesu
komercjalizacji tzw. sklepów świeżych (tj. placówek handlu detalicznego, w
których prowadzona jest stacjonarna sprzedaż alkoholi i innych towarów
konsumpcyjnych, w szczególności alkoholi dystrybuowanych przez Manufaktura
Piwa Wódki i Wina S.A;
9 września 2022 r.
16 września 2022 r.
12 miesięcy od dnia Udzielenia Pożyczki
24 miesiące od dnia Udzielenia Pożyczki / ostatni dzień upływu okresu
wypowiedzenia.
36 miesięcy od dnia Udzielenia Pożyczki / ostatni dzień upływu okresu
wypowiedzenia.
W zależności od kwoty pożyczki:
•
W przypadku pożyczek w wysokości 7000-19 999 zł - 14,4 % w skali roku
•

Oprocentowanie (Odsetki Umowne)
przedłużonej Pożyczki (13-24 miesiąc
obowiązywania Umowy)

W zależności od kwoty pożyczki:
•
W przypadku pożyczek w wysokości 7000-19 999 zł - 15,4 % w skali roku
•

Oprocentowanie (Odsetki Umowne)
ponownie przedłużonej Pożyczki (2536 miesiąc obowiązywania Umowy)

W przypadku pożyczek w wysokości 20 000 – 35 000 zł - 16,0 % w skali
roku

W zależności od kwoty pożyczki:
•
W przypadku pożyczek w wysokości 7000-19 999 zł - 16,4 % w skali roku
•

Nagroda

W przypadku pożyczek w wysokości 20 000 – 35 000 zł - 15,0 % w skali
roku

W przypadku pożyczek w wysokości 20 000 – 35 000 zł - 17,0 % w skali
roku

W zależności od kwoty pożyczki:
•
W przypadku pożyczek w wysokości 7 000 zł - 19 999 zł - nagroda w
postaci certyfikatu potwierdzającego wsparcie Projektu oraz zestaw:
o Certyfikat Inwestora
o 1x butelka Wódki wyBUHowej 500 ml,
o 1x butelka Wódki Wyjebongo 500 ml,
o 1x butelka Pomarańczowej Alternatywy 500 ml,
o 1x butelka Wódki Popcorn 500 ml,
o voucher na kwotę 100 zł, do wykorzystania w sklepie online
Browaru Tenczynek (www.browar-tenczynek.pl),
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o

•

dostęp do zamkniętej społeczności biznesowej - Destylarni
Biznesu - akceleratora biznesu, miejsca spotkań on-line i offline, gdzie masz szansę porozmawiać z innymi osobami o
przedsiębiorczości i rozwoju biznesu (a jeśli masz pomysł na
biznes - może zrobisz go wspólnie z Januszem Palikotem!),
o zniżka 20% na zakup kursu Janusz Marketingu do
wykorzystania jednorazowo, w okresie obowiązywania
Umowy;
zniżka może zostać dwukrotnie powiększona, za każdym
razem o 10% w przypadku dołączenia do grona inwestorów
osoby poleconej przez Pożyczkodawcę. Za osobę poleconą
uznaje się każdego przyszłego pożyczkodawcę, który w chwili
polecenia nie miał zawartej żadnej umowy pożyczki z
Pożyczkobiorcą, a który zawrze umowę pożyczki w okresie
prowadzenia Zbiórki. Maksymalna łączna wysokość zniżki
może wynieść 40%.
W przypadku pożyczek w wysokości 20 000 zł - 35 000 zł - nagroda
w postaci certyfikatu potwierdzającego wsparcie Projektu oraz
zestaw:
o Certyfikat Inwestora
o 1x butelka Wódki wyBUHowej 500 ml,
o 1x butelka Wódki Wyjebongo 500 ml,
o 1x butelka Pomarańczowej Alternatywy 500 ml,
o 1x butelka Wódki Popcorn 500 ml,
o 1x butelka Wódki Wizytowej 500 ml,
o 1x opakowanie Olejek BUH,
o voucher na kwotę 200 zł, do wykorzystania w sklepie
online Browaru Tenczynek (www.browar-tenczynek.pl).
o dostęp do zamkniętej społeczności biznesowej - Destylarni
Biznesu - akceleratora biznesu, miejsca spotkań on-line i offline, gdzie masz szansę porozmawiać z innymi osobami o
przedsiębiorczości i rozwoju biznesu (a jeśli masz pomysł na
biznes - może zrobisz go wspólnie z Januszem Palikotem!),
o zniżka 30% na zakup kursu Janusz Marketingu do
wykorzystania jednorazowo, w okresie obowiązywania
Umowy;
zniżka może zostać dwukrotnie powiększona, za każdym
razem o 10% w przypadku dołączenia do grona inwestorów
osoby poleconej przez Pożyczkodawcę. Za osobę poleconą
uznaje się każdego przyszłego pożyczkodawcę, który w chwili
polecenia nie miał zawartej żadnej umowy pożyczki z
Pożyczkobiorcą, a który zawrze umowę pożyczki w okresie
prowadzenia Zbiórki. Maksymalna łączna wysokość zniżki
może wynieść 50%.
Uwaga: Nagroda może być dostarczona wyłącznie na adres znajdujący
się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Minimalna wysokość Pożyczki
Maksymalna wysokość Pożyczki
Maksymalna wysokość Zbiórki
Zasady spłaty Pożyczki

7 000 zł
35 000 zł
23 287 440 zł
Jednorazowo w Dniu Spłaty Pożyczki, przelewem na rachunek bankowy
Pożyczkodawcy, z którego Pożyczkodawca dokonał przelewu Pożyczki lub inny
wskazany przez Pożyczkodawcę.

Zasady wypłaty Odsetek Umownych
(1-12 miesiąc obowiązywania Umowy)

Odsetki Umowne płatne będą co miesiąc (za dany miesiąc korzystania z kwoty
Pożyczki) do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca korzystania z kwoty
Pożyczki. Kwota Odsetek Umownych liczona będzie za faktyczną liczbę dni
przypadających w danym miesiącu korzystania z kwoty Pożyczki. W przypadku
Odsetek Umownych za korzystanie z kwoty Pożyczki w ostatnim okresie
odsetkowym, Odsetki Umowne za faktyczną liczbę dni korzystania z kwoty
Pożyczki przypadających w tym miesiącu zostaną zapłacone Pożyczkodawcy wraz
z kwotą Pożyczki w terminie zwrotu kwoty Pożyczki.
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Okresy odsetkowe:
I okres odsetkowy: od Dnia Udzielenia Pożyczki do 30.10.2022 r.
II okres odsetkowy: od 1.11.2022 r. do 30.11.2022 r.
III okres odsetkowy: od 1.12.2022 r. do 31.12.2022 r.
IV okres odsetkowy: od 1.01.2023 r. do 31.01.2023 r.
V okres odsetkowy: od 1.02.2023 r. do 28.02.2023 r.
VI okres odsetkowy: od 1.03.2023 r. do 31.03.2023 r.
VII okres odsetkowy: od 1.04.2023 r. do 30.04.2023 r.
VII okres odsetkowy: od 1.05.2023 r. do 31.05.2023 r.
IX okres odsetkowy: od 1.06.2023 r. do 30.06.2023 r.
X okres odsetkowy od 1.07.2023 r. do 31.07.2023 r.
XI okres odsetkowy od 1.08.2023 r. do 31.08.2023 r.
XII okres odsetkowy od dnia 1.09.2023 r. do dnia Spłaty Pożyczki tj. dzień
przypadający 12 miesięcy po Dniu Udzielenia Pożyczki.
Odsetki wypłacane będą w kwocie pomniejszonej o zryczałtowany podatek
dochodowy od odsetek.
Zasady wypłaty Odsetek Umownych
przedłużonej Pożyczki (13-24 miesiąc
obowiązywania Umowy)

Odsetki Umowne płatne będą co miesiąc (za dany miesiąc korzystania z kwoty
Pożyczki) do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca korzystania z kwoty
Pożyczki. Kwota Odsetek Umownych liczona będzie za faktyczną liczbę dni
przypadających w danym miesiącu korzystania z kwoty Pożyczki. W przypadku
Odsetek Umownych za korzystanie z kwoty Pożyczki w ostatnim okresie
odsetkowym, Odsetki Umowne za faktyczną liczbę dni korzystania z kwoty
Pożyczki przypadających w tym miesiącu zostaną zapłacone Pożyczkodawcy wraz
z kwotą Pożyczki w terminie zwrotu kwoty Pożyczki.
Okresy odsetkowe:
XIII okres odsetkowy: od pierwszego dnia 13 miesiąca od Dnia Udzielenia Pożyczki
do 30.10.2023 r.
XIV okres odsetkowy: od 1.11.2023 r. do 30.11.2023 r.
XV okres odsetkowy: od 1.12.2023 r. do 31.12.2023 r.
XVI okres odsetkowy: od 1.01.2024 r. do 31.01.2024 r.
XVII okres odsetkowy: od 1.02.2024 r. do 29.02.2024 r.
XVIII okres odsetkowy: od 1.03.2024 r. do 31.03.2024 r.
XIXI okres odsetkowy: od 1.04.2024 r. do 30.04.2024 r.
XX okres odsetkowy: od 1.05.2024 r. do 31.05.2024 r.
XXI okres odsetkowy: od 1.06.2024 r. do 30.06.2024 r.
XXII okres odsetkowy od 1.07.2024 r. do 31.07.2024 r.
XXIII okres odsetkowy od 1.08.2024 r. do 31.08.2024 r.
XXIV okres odsetkowy od dnia 1.09.2024 r. do dnia Spłaty Pożyczki tj. dzień
przypadający 24 miesięcy po Dniu Udzielenia Pożyczki.
Odsetki wypłacane będą w kwocie pomniejszonej o zryczałtowany podatek
dochodowy od odsetek.

Zasady wypłaty Odsetek Umownych
ponownie przedłużonej Pożyczki (2536 miesiąc obowiązywania Umowy)

Odsetki Umowne płatne będą co miesiąc (za dany miesiąc korzystania z kwoty
Pożyczki) do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca korzystania z kwoty
Pożyczki. Kwota Odsetek Umownych liczona będzie za faktyczną liczbę dni
przypadających w danym miesiącu korzystania z kwoty Pożyczki. W przypadku
Odsetek Umownych za korzystanie z kwoty Pożyczki w ostatnim okresie
odsetkowym, Odsetki Umowne za faktyczną liczbę dni korzystania z kwoty
Pożyczki przypadających w tym miesiącu zostaną zapłacone Pożyczkodawcy wraz
z kwotą Pożyczki w terminie zwrotu kwoty Pożyczki.
Okresy odsetkowe:
XXV okres odsetkowy: od pierwszego dnia 25 miesiąca od Dnia Udzielenia Pożyczki
do 30.10.2024 r.
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XXVI okres odsetkowy: od 1.11.2024 r. do 30.11.2024 r.
XXVII okres odsetkowy: od 1.12.2024 r. do 31.12.2024 r.
XXVIII okres odsetkowy: od 1.01.2025 r. do 31.01.2025 r.
XIXX okres odsetkowy: od 1.02.2025 r. do 29.02.2025 r.
XXX okres odsetkowy: od 1.03.2025 r. do 31.03.2025 r.
XXXI okres odsetkowy: od 1.04.2025 r. do 30.04.2025 r.
XXXII okres odsetkowy: od 1.05.2025 r. do 31.05.2025 r.
XXXIII okres odsetkowy: od 1.06.2025 r. do 30.06.2025 r.
XXXIV okres odsetkowy od 1.07.2025 r. do 31.07.2025 r.
XXXV okres odsetkowy od 1.08.2025 r. do 31.08.2025 r.
XXXVI okres odsetkowy od dnia 1.09.2025 r. do dnia Spłaty Pożyczki tj. dzień
przypadający 36 miesięcy po Dniu Udzielenia Pożyczki.
Odsetki wypłacane będą w kwocie pomniejszonej o zryczałtowany podatek
dochodowy od odsetek.
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na Przedmiocie Zastawu tj. na
prawie do użytkowania znaku towarowego BUH należącego do spółki Przyjazne
Państwo S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. ul. Archidiakońska, nr 9, 20-113 Lublin,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000862781, NIP: 9462700736, REGON: 387158103, którego wartość
zgodnie z wyceną sporządzoną przez Grant Thornton Frąckowiak spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
określona została na 35 284 000,00 zł do najwyższej sumy zabezpieczenia w
wysokości 23 287 440,00 zł.
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