
Regulamin akcji „Przyjaciele i Taxi” 

 

1.Organizatorem akcji  jest iTaxi.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legionowa 28, 
15-281 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000372761, REGON: 142717162, zwana 
dalej: Organizatorem, 
2. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki 
Uczestników akcji, 
3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak 
aby zostać Ambasadorem podczas trwania akcji należy wykonać kurs poprzez 
aplikację mobilną na terenie Lublina. 
4. Celem akcji jest promocja iTaxi wśród nowych potencjalnych użytkowników, 
5. Akcja rozpoczyna się 22.05.2017 i trwa do 30.06.2017, 
6. Definicje: Regulamin – niniejszy regulamin; Akcja promocyjna  – akcja 
opisana w niniejszym Regulaminie; Uczestnik akcji – osoba fizyczna, która 
zgłosi się do udziału w akcji, 
7. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy iTaxi.pl Sp. z o.o., 
8. W akcji mogą brać udział klienci z całej Polski, jednak aby zostać 
Ambasadorem podczas trwania akcji należy wykonać kurs poprzez aplikację 
mobilną na terenie Lublina. 
9. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Uczestnik akcji wyraża zgodę 
na przetwarzanie przez iTaxi.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku przy ul. 
Legionowa 28, danych osobowych przekazanych w czasie trwania akcji – w 
celach marketingowych. Administratorem danych jest iTaxi.pl Sp. z o.o., 
10. Uczestnictwo w akcji jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika 
akcji promocyjnej zgody na treść niniejszego Regulaminu, 
11. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne, 
12. W akcji nie ma ograniczeń wiekowych, 
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników 
nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej, 
14. Akcja Przyjaciele i Taxi składa się z promocji dla osób polecających iTaxi 
(dalej nazywanych również Ambasadorami) i osób, którym iTaxi zostało 
polecone. Ambasadorem może zostać każda osoba, która ma za sobą 
pierwszy kurs przez aplikację iTaxi w Lublinie. Ambsador otrzymuje swój 
unikalny kod polecający o wartości 10 zł, który może przekazać dowolnej 
liczbie osób - każda z nich po wpisaniu kodu w aplikacji, swój pierwszy kurs 
iTaxi zamówiony przez aplikację wykona o 10 zł taniej - warunkiem jest 
zamówienie taksówki w Lublinie z płatnością ustawioną jako płatność przez 
aplikację. Za każdy taki kurs, zrealizowany z kodem polecającym, Ambsador, 
który dany kod przekazał, otrzymuje kod promocyjny na 10 zł, do 
wykorzystania na swój kurs zamówiony przez aplikację iTaxi z ustawioną 
płatnością za kurs jako płatność mobilna (znaczenie ma ustawienie płatności 
przed zamówieniem kursu). Nie ma ograniczenia liczby kodów, które 



Ambasador może pozyskać dla siebie w ten sposób, 
15. Uczestnicy akcji otrzymają swój indywidualny kod, który będą mogli 
przekazać dowolnej osobie. Ta osoba będzie mogła dzięki wspomnianemu 
kodowi uzyskać 10 zł rabatu, o ile będzie to jej pierwszy kurs przez aplikację, 
16, Osoby, które wykonają w ramach tej akcji swój pierwszy kurs, również 
otrzymają własne kody polecające, które będą mogły przekazać dalej, 

17. Kody promocyjne w aplikacji iTaxi nie sumują się. 
18. Wszystkie kody udostępnione w ramach akcji mają ważność do końca 
roku 2017, 
19. Akcja nie obowiązuje w przypadku kursów firmowych (biznes) oraz kursów 
realizowanych przez centralę telefoniczną 
20. Swój dedykowany kod można przekazać nieograniczonej liczbie 
znajomych,  
21. iTaxi przekaże dedykowane kody promocyjne najpóźniej 72 godziny po 
zakończeniu kursu, za pośrednictwem wiadomości mailowej lub sms. W 
przypadku nieotrzymania kodu, użytkownik zobowiązany jest do kontaktu 
drogą mailową z iTaxi. 
22. Kod nie może zostać wymieniony na jego równowartość w formie 
pieniężnej. 
23. Szczegóły dotyczące używania kodów promocyjnych można znaleźć na 
www.itaxi.pl/kody-promocyjne/, 
24. Pomyślne wykorzystanie kodu promocyjnego oznacza zrzeczenie się 
wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora. 
25. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres 
mailowy: pr@itaxi.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „Przyjaciele i 
Taxi”. 
26. Złamanie ustaleń regulaminu akcji przez Uczestnika będzie oznaczało jego 
wykluczenie z uczestnictwa w akcji. 
27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad akcji nawet w trakcie 
jej trwania, a także do zmiany terminu jej zakończenia. 
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 
znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


