
 
 

 

Regulamin promocji Męskie Granie i Taxi 

Poprzez udział w promocji  pasażer akceptuje niniejsze warunki promocji. 

Informacja: Jednocześnie z niniejszym regulaminem pasażera korzystającego z systemu iTaxi.pl i 

płacącego bezgotówkowo przez aplikację obowiązują  “Regulamin korzystania z aplikacji iTaxi” 

oraz “Ogólne warunki korzystania z Kodów Promocyjnych”, dostępne pod adresem: 

https://itaxi.pl/regulamin/. Na skutek skorzystania z aplikacji pomiędzy iTaxi.pl i pasażerem nie 

dochodzi do zawarcia umowy o przewóz osób, gdyż iTaxi.pl jedynie pośredniczy w przekazaniu 

zlecenia.  

1. Organizator 

Organizatorem Promocji 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. Okres promocji, obszar obowiązywania 

(1). Promocja iTaxi.pl “meskiegranie” odbywa się na terenie sześciu polskich miast: Wrocławia, 

Katowic, Gdyni, Krakowa, Warszawy i Żywca w określonych dniach pomiędzy 15.07 a 27.08 2017 

r., zwanym dalej “okresem promocji”.  

(2). Promocja “meskiegranie” obowiązuje na terenie wyżej wspomnianych miast tzn., że kurs musi 

się zaczynać lub kończyć na terenie miasta, taksówka może jednak opuścić granice miasta, w 

zależności od miejsca docelowego lub początkowego kursu.  

3. Prawo uczestnictwa 

(1). Udział w promocji jest bezpłatny i ma miejsce w momencie zamówienia usługi przewozu osób 

taksówką za pośrednictwem aplikacji iTaxi.pl. 

(2). Prawo uczestnictwa przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, od 18 roku życia, będącym 

zarejestrowanymi użytkownikami aplikacji iTaxi.pl dla pasażerów. Udział jest ograniczony do 

wszystkich kursów w okresie promocji, na obszarze obowiązywania, zamówionych za 

pośrednictwem aplikacji iTaxi.pl, za które płatność dokonywana jest bezgotówkowo z funkcją 

„Płatności mobilne” w ramach dodanego przez użytkownika sposobu płatności (karty Visa, 

Mastercard, PayPal lub Android Pay). 

(3). Klienci biznesowi posiadający „Konto Firmowe” iTaxi.pl oraz ich pracownicy nie posiadają 

prawa uczestnictwa w promocji, mogą jednak skorzystać z promocji, o ile zalogują się na swój 

profil prywatny w aplikacji iTaxi.pl z wykorzystaniem domyślnej „płatności mobilnej”. 

(4). Udział w promocji z wykorzystaniem fałszywej tożsamości lub tożsamości osób trzecich, jak 

też poprzez systemy automatyczne lub inne manipulacje, jest niedozwolony. Udział z 

wykorzystaniem „kursów pozornych” jest niedopuszczalny. „Kursami pozornymi“ określa się takie 

kursy iTaxi.pl, które wykonywane są wyłącznie w celu uzyskania dopłaty ze strony iTaxi.pl w 



 
 

 

zmowie z taksówkarzem/przedsiębiorcą taksówkowym. Podejrzenie takiego rodzaju „kursu 

pozornego” zachodzi zwłaszcza wtedy, gdy podczas okresu promocji ma miejsce w krótkich 

odstępach czasu pośrednictwo i rozliczenie wielu kursów iTaxi.pl pomiędzy tymi samymi 

uczestnikami (tzn. powyżej trzech kursów z wykorzystaniem „Płatności mobilne” w ciągu 24 

godzin).  

W przypadku podejrzenia iTaxi.pl jest w każdym czasie uprawniona według własnego uznania aż 

do zakończenia okresu promocji do zablokowania uczestników bez zapowiedzi lub skasowania 

odpowiednich kont klientów, a także do obciążenia karty Visa, Mastercard, konta PayPal lub konta 

Android Pay w pełnej wysokości. iTaxi.pl poinformuje uczestników po dokonaniu blokady o jej 

przyczynie oraz przewidywanym okresie jej trwania.  

(5). Dodatkowo w przypadku nieuprawnionego skorzystania z dopłaty w ramach promocji 

“meskiegranie” iTaxi.pl jest uprawniona do uzyskania odszkodowania od pasażera lub/oraz 

kierowcy.  

4. Udział w promocji “meskiegranie” 

(1). W przypadku nowego pasażera w celu wzięcia udziału w promocji należy zainstalować 

aplikację iTaxi.pl na smartfonie ze sklepu z aplikacjami i zarejestrować się podając swoje imię i 

nazwisko, numer telefonu, jak również dodać sposób płatności (karta Visa, Mastercard, PayPal lub 

Android Pay), ustalić domyślną płatność przez aplikację i zaakceptować “Regulamin korzystania z 

aplikacji iTaxi”.  

(2). Aby wziąć udział w promocji iTaxi.pl należy wpisać kod zniżkowy w zakładce Kody Promocyjne 

w aplikacji iTaxi.pl. Na rzecz promocji Organizator udostępni jeden kod o nazwie „meskiegranie”, 

który będzie ważny w dni koncertów Męskie Granie w danym mieście od godziny 19:00 i będzie 

obowiązywał do 02:30 w nocy dnia następnego. Poniżej szczegółowy rozkład koncertów: 

15.07 Wrocław 

22.07 Katowice 

29.07 Gdynia 

12.08 Kraków 

19.08 Warszawa 

26.08 Żywiec 

W przypadku wszystkich koncertów będzie upoważniał do zniżki 60% wartości kursu przy czym 

maksymalna wartość, na którą może zostać naliczona zniżka, wynosi 100 zł. Dany kod trzeba 

wpisywać przed zamówieniem taksówki, zniżka zostanie naliczona automatycznie przy najbliższym 

kursie. Korzystanie z promocji przez jednego użytkownika jest jednorazowe przez okres ważności 

kodu. Kod jest ważny tylko przy włączonej funkcji “Płatności mobilne” aplikacji iTaxi.pl. 



 
 

 

Ogólne warunki korzystania z Kodów Promocyjnych w aplikacji iTaxi są też określone w §3 

Regulaminu korzystania z aplikacji iTaxi. 

(3). Cenę przejazdu brutto ustala się według obowiązującej w danej taksówce taryfy na podstawie 

wskazań taksometru. Cena przejazdu brutto zawiera: opłatę za kilometr, opłatę początkową oraz 

opłatę za postój. Nie zawiera napiwków dla kierowcy. Pasażer uczestniczący w promocji płaci 

kwotę brutto, która pozostaje do zapłaty po tym, jak system naliczy zniżkę dla danego kursu. 

Kierowca otrzymuje całość (100%) ceny przejazdu brutto – różnicę dopłaca iTaxi.pl. 

(4) Maksymalna kwota, od której zostanie naliczona zniżka, to 100 zł. Jeśli więc rabat wyniesie 

60%, to przy kursie za 120 zł klient i tak uzyska 60 zł upustu. 

(5) Dopłaty iTaxi.pl z tytułu promocji “meskiegranie” nie można łączyć z innymi promocjami, 

kodami zniżkowymi, dopłatami, voucherami lub rabatami. Dopłata iTaxi.pl nie posiada wartości 

gotówkowej, nie można jej przenosić i może być wykorzystana tylko jeden raz przy każdym kursie. 

Dopłaty iTaxi.pl nie można sprzedawać, przekazywać ani wymieniać na gotówkę.  

5. Pozostałe postanowienia 

(1) W przypadku, gdy poszczególne postanowienia warunków promocji są lub staną się nieważne, 

ważność pozostałych warunków promocji pozostaje nienaruszona. Zostaną one zastąpione 

odpowiednimi regulacjami najbardziej zbliżonymi do celów postanowień nieskutecznych. iTaxi.pl 

może dokonać zmiany niniejszych warunków promocji, jeśli zawierają luki prawne (uzupełnienia) 

lub gdy wystąpią w późniejszym okresie przeszkody prawne lub faktyczne mogące mieć znacząco 

negatywny wpływ na cel promocji „meskiegranie” lub go uniemożliwić. 

(2) Promocja „meskiegranie” podlega prawu polskiemu. Sądem właściwym jest sąd w Warszawie. 

(3) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie akcji, także już w 

czasie trwania promocji. 


