Regulamin akcji „Taniej z Google Pay”
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.
4. Celem akcji jest promocja iTaxi wśród nowych potencjalnych użytkowników.
5. Akcja trwa od 12.11.2018 godziny 00:00 do 31.12.2018 do godziny 23:59 lub do
wyczerpania zapasów.
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.
9. Uczestnictwo w akcji jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika akcji
promocyjnej zgody na treść niniejszego Regulaminu.
10. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne.
11. W akcji nie ma ograniczeń wiekowych.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników
nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej.
13. W promocji mogą brać udział jedynie klienci indywidualni korzystający z profilu
prywatnego.
14. Akcja „Taniej z Google Pay” pozwala klientom zamawiającym kurs w aplikacji iTaxi
na przejazd za połowę ceny. Do uzyskania rabatu niezbędna jest aktywna płatność
„Google Pay” przez aplikację, ustawiona jako domyślny sposób płatności dla danego
zlecenia oraz wpisanie kodu ‘GOOGLEPAY’.
15. Każdy klient może skorzystać z kodu 3 razy.
16. Rabat obowiązuje dla wszystkich kursów w iTaxi zamówionych przez aplikację i z
domyślną płatnością przez aplikację, jednak maksymalna wartość rabatu to 20 zł. W
związku z tym w przypadku kursów, za które należność będzie większa niż 40 zł,
rabat wciąż będzie wynosił 20 zł.
17. Kod nie może zostać wymieniony na jego równowartość w formie pieniężnej.
18. Pomyślne skorzystanie z promocji oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń w
stosunku do Organizatora,
19. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy:
bok@itaxi.pl lub w wiadomościach pod adresem: www.facebook.com/itaxipl. W
temacie wiadomości należy wpisać „Taniej z Google Pay”.
20. Złamanie ustaleń regulaminu akcji przez Uczestnika będzie oznaczało jego
wykluczenie z uczestnictwa w akcji.
21. 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.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad akcji nawet w trakcie jej trwania,
a także do zmiany terminu jej zakończenia.
23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
24. W historii przejazdów w aplikacji widoczne będą ceny po naliczeniu rabatu
związanego z akcją.

25. 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..

