
 
 

 

Regulamin promocji „Futrzaki i Taxi” 

 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji  "Futrzaki i Taxi” (zwaną dalej “Promocja”), jest iTaxi.pl Sp. z o.o., z 

siedzibą w Białymstoku (15-281) przy ul. Legionowej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod 

nr KRS 0000372761 w Sądzie Rejonowym dla miasta Białystok w Białymstoku, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1182053355, REGON 142717162, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

2. Specjalistyczna Przychodnia dla Zwierząt Poliwet Bożena Kiedrowska, 20-247 Lublin Tumidajskiego 

2, zwana dalej “Partnerem”. 

3. Promocja odbywad się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (zwanym 

dalej „Regulamin”). 

4. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się z zasadami uczestnictwa wskazanymi w 

Regulaminie oraz ich akceptacja przez uczestnika Promocji (zwanego dalej "Uczestnikiem"). 

5. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na dedykowanej stronie Promocji 

pod adresem internetowym: https://itaxi.pl/futrzaki 

6. W Promocji nie mogą brad udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich 

najbliższych rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeostwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby 

pozostające z nimi w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające w konkubinacie. 

7. Promocja trwa od 19 do 31 maja 2017 r. w mieście Lublin, województwo lubelskie. Ilośd taksówek 

biorących udział w akcji wynosi 60 (sześddziesiąt) (dalej „Taksówki Promocyjne”).  

 

Zasady promocji 

1. Warunkiem udziału w Promocji jest zamówienie kursu Taksówką Promocyjną za pośrednictwem 

aplikacji iTaxi.pl na smartfony na platformie Android i iOS (dalej „Aplikacja” lub „iTaxi”) lub pod 

numerem 737 737 737. 

2. Skorzystanie z Taksówki Promocyjnej w celu zamówienia przejazdu nie oznacza darmowego ani 

promocyjnego przejazdu dla Uczestnika. Wartośd przejazdu dla Uczestnika pozostaje bez zmian.  

3. Uczestnik ma możliwośd skorzystania z przejazdu Taksówką Promocyjną dowolną ilośd razy w 

okresie trwania Promocji.  

4. Zgodnie z założeniem Promocji, Organizator przekazuje 5% na zakup karmy dla zwierząt. Po 

zakooczonej Promocji Organizator zakupuje i przekazuje Partnerowi karmę o wartości równej 5% 

sumy wszystkich promocyjnych kursów.  

 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Promocji może byd wyłącznie osoba fizyczna mająca ukooczone 18 lat, posiadająca 

pełną zdolnośd do czynności prawnych, będąca konsumentem w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego, 

oraz posiadająca miejsce stałego zamieszkania w Polsce. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zamówienie przejazdu poprzez skorzystanie z Aplikacji lub 

numerem telefonu 737 737 737. 

https://itaxi.pl/futrzaki


 
 

 

 

Postanowienia koocowe 

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i spełnienia 

wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Promocji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Uczestnicy spełnili warunki określone 

niniejszym Regulaminem. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

 

 

Regulamin konkursu „Futrzaki i Taxi” 
 

1. Organizatorem Konkursu 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 Konkursu. 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy. 

5. Konkurs rozpocznie się 19.05.2017 r., a zakooczy 31.05.2016 r. o godz. 23:59. 

6. Definicje: Regulamin – niniejszy regulamin; Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie; 

Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która zgłosi się do udziału w konkursie,  

7. W konkursie nie mogą brad udziału pracownicy iTaxi.pl Sp. z o.o. 

8. Konkurs odbywa się na terenie miasta Lublin. 

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 Konkursu 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 Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na treśd 

niniejszego Regulaminu. 

11. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

12. W Konkursie nie ma ograniczeo wiekowych 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub 

danych osoby trzeciej. 

14. Aby uczestnik mógł wziąd udział w konkursie, użytkownik musi wykonad jak najwięcej kursów z iTaxi za 

pośrednictwem aplikacji lub centrali telefonicznej 

15. Zwycięzcą zostanie 10 osób, które wykonają najwięcej kursów w trakcie trwania konkursu. 

16. Ilośd kursów danej osoby jest przypisane do jej numeru telefonu. Dlatego aby liczba kursów mogła się 

łączyd, kursy przez centralę należy zamawiad z tego samego numeru telefonu, który jest podpięty do konta 

danej osoby w aplikacji iTaxi. W konkursie liczą się także kursy zamawiane przez profil biznesowy. 

17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 01.06.2017 na profilu iTaxi na Facebooku. Zwycięzcy zostaną także 

poinformowani sms-em. 



 
 

 

18. Zwycięzcy jako nagrodę otrzymają zestaw, obejmujący gadżety ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt 

w Lublinie oraz kod zniżkowy do aplikacji iTaxi na 20 zł. 

19. Zwycięzcy są zobowiązani dostarczyd na pr@itaxi.pl lub w prywatnej wiadomości na Facebooku profilu 

iTaxi dane do wysyłki nagród. 

20. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej. 

21. Nagroda w Konkursie nie może byd zamieniona przez Uczestnika Konkursu na inną nagrodę lub 

przekazana innemu Uczestnikowi. 

22. Odbiór nagrody oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeo w stosunku do Organizatora. 

23. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierowad na adres mailowy: pr@itaxi.pl. W temacie 

wiadomości należy wpisad „Futrzaki i Taxi”. 

24. Złamanie ustaleo regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z 

uczestnictwa w Konkursie. 

25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, a także do 

zmiany terminów: rozpoczęcia i zakooczenia dodawania zgłoszeo konkursowych oraz ogłoszenia wyników 

Konkursu. 

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

27. Kod do aplikacji iTaxi, który jest częścią nagrody, będzie miał wartośd 20 zł i będzie ważny do kooca 

2017 roku. Pozwoli na jednorazowy zniżkowy przejazd z iTaxi, a szczegółową instrukcję używania kodów 

można znaleźd na www.itaxi.pl/kody-promocyjne 
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