Ogólne warunki ofert specjalnych dostępnych na stronie kantoru https://shiftrex.com
1. Shiftrex.com ma wyłączne prawo do wprowadzania/zmieniania/wycofywania
dostępnych ofert specjalnych oraz promocji dostępnych na stronie internetowej
kantoru.
2. Oferty te mogą być uwarunkowane przez następujące czynniki: wartość/liczbę
transakcji, staż użytkownika, poszczególne pary walut itp.
3. Informacje I warunki dotyczące dostępnych ofert są dostępne na stronie kantoru.
Dodatkowo mogą być komunikowane przy pomocy poczty elektronicznej lub też przez
czat.
Oferta specjalna - “Odbierz 150 PLN od shiftrex na majówkę”
1. Oferta jest ważna w okresie 19.02-26.04.2019 I może być wykorzystana jednokrotnie
przez zarejestrowanych użytkowników kantoru Shiftrex.
2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w ofercie specjalnym jest dokonanie
transakcji wymiany walut na kwotę łączną 20000 PLN lub równowartości w innych
walutach (zgodnie z kursem walut na stronie shiftrex na dzień dokonanej transakcji) w
ww. okresie. Użytkownicy mogą sprawdzać swój status kontaktując się przez czat.
3. Kwota 150 PLN jest dodawana automatycznie do balansu konta użytkownika na
stronie kantoru Shiftrex po spełnieniu ww. Warunków w przeciągu 24h (dni robocze).
Każdy użytkownik będzie o tym fakcie powiadomiony przez email.

General terms and conditions of special offers as available on website of online
exchange https://shiftrex.com
1. Shiftrex.com has sole right to introduce/modify/remove special offers and
promotions available on the website of the online exchange.
2. Those offers might be subject to limitations such as: value/number of transactions,
period since registration, speciﬁc currency pairs etc.
3. Information and conditions regarding to the valid offers are available on the website
of the exchange. Additionally, these can be communicated via email or chat.
Special offers - “get 150 PLN from Shiftrex for the May long weekend!”
1. Special offer is valid during 18.02-26.04.2019 for registered users of shiftrex and can
be claimed a single time.
2. In order to participate in the special offer it is obligatory for the user to exchange
currencies for total value of 20000 PLN or equivalent in other available currency pairs (in
accordance with shiftrex currency exchange rate of the dates of transactions) in
abovementioned period. User can check the progress via chat.
3. The amount of 150 PLN is added to user's account once these conditions are met.
The 150 PLN amount will be added to the account balance within 24 hours (business
days only) after meeting the turnover, and each user will receive an email conﬁrmation
of that.

