
 
 

 

Regulamin akcji „Poza Szczytem w iTaxi” 

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 całej Polski, 

4. Celem akcji jest promocja aplikacji iTaxi, 

5. Akcja trwa od 1.09.2017 godziny 00:00 do 17.09.2017 godziny 23:59, 

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 mogą brać udział pracownicy iTaxi.pl Sp. z o.o., 

8. W akcji mogą brać udział wszyscy użytkownicy iTaxi, 

9. Uczestnictwo w akcji jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika akcji 

promocyjnej zgody na treść niniejszego Regulaminu, 

10. W akcji nie ma ograniczeń wiekowych, 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników 

nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej, 

12. Akcja pozwala klientowi na uzyskanie 50% zniżki na dany kurs, jeśli jest on 

opłacany za pomocą płatności mobilnej, 

13. Aby rabat wspomniany wyżej został naliczony, kurs musi zostać zamówiony 

okresie trwania promocji, ale z wyłączeniem tych przedziałów czasowych: 

- poniedziałki, wtorki, środy czwartki i piątki między 6:00 a 10:00 oraz 16:00 a 

19:00, 



 
 

 

14. Zniżka nie zostaje uwzględniona przy kursach zamawianych z wyprzedzeniem 
czasowych, jeśli godzina rozpoczęcia kursu to (godziny szczytu iTaxi) czyli 
przedział godz. 6;00- 10:00 oraz 16:00 -19:00 od poniedziałku do piątku, 

15. Uzyskany rabat w postaci promocyjnego przejazdu nie może zostać 

wymieniony na ekwiwalent w formie pieniężnej, 

16. Pomyślne skorzystanie z promocji oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń 

w stosunku do Organizatora, 

17. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy: 

bok@itaxi.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „Poza Szczytem w iTaxi”, 

18. Każdy użytkownik może korzystać ze zniżki w okresie promocji nielimitowaną 

ilość razy, 

19. Aby uzyskać rabat, nie trzeba wpisywać żadnego kodu promocyjnego, 

wystarczy domyślnie ustawiona płatność mobilna. W przypadku, gdy użytkownik 

będzie miał na koncie aktywny kod związany z inną akcją, to zniżka wynikająca z 

kodu zastąpi opisywaną wyżej promocje niezależnie od tego, czy będzie to rabat 

wyższy, czy niższy, 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad akcji nawet w trakcie jej 

trwania, a także do zmiany terminu jej zakończenia, 

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

22. W historii przejazdów w aplikacji widoczne będą ceny przed naliczeniem rabatu 

związanego z akcją, 

23. Złamanie ustaleń regulaminu akcji przez Uczestnika będzie oznaczało jego 

wykluczenie z akcji, 

24. 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 

związanych z komunikacją Akcji Promocyjnej. Administratorem danych jest iTaxi.pl 

Sp. z o.o. 


