
 
 

 

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. 

 

Zasady promocji 

 

1. Promocja trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. w mieście Lublin, województwo lubelskie. Auta, 

biorące udział w akcji zwane dalej „Taksówki Promocyjne”. 

2. 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. 

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

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

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

okresie trwania Promocji. 

5. 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. 



 
 

 

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. 


