
Regulamin promocji „Pilot WP” („Regulamin”),  organizowanej wspólnie przez Netwizor Sp. z o.o oraz 
iTaxi Sp. z o.o. („iTaxi”, „Organizator”). 

1. Promocja „WP Pilot” („Promocja”) polega na tym, że  w okresie wskazanym w pkt 2 
niniejszego Regulaminu użytkownicy korzystający z  aplikacji iTaxi w okresie piątek-niedziela iTaxi 
otrzymają voucher z kodem promocyjnym („Voucher”) na usługę „Pakiet Starter PLUS WP Pilot” 
(„Usługa”). Jeden użytkownik nie może otrzymać więcej niż 1 (jeden) voucher. Łączna liczba 
voucherów nie przekroczy ilości 20 000 (dwadzieścia tysięcy) voucherów. Po wyczerpaniu puli 20 000 
voucherów  użytkownikom nie przysługują vouchery.  

2. Promocja obowiązuje od dnia 14.06.2019 roku od godziny 0:01 do 30.06.2019 do godziny 
23:59. 

3. Voucher uprawnia do bezpłatnego korzystania z Usługi przez okres dwóch tygodni, 
począwszy od momentu aktywacji usługi za pomocą kodu promocyjnego zamieszczonego na 
Voucherze, przeprowadzonej według instrukcji przedstawionej na Voucherze. Każdy kod promocyjny 
ważny jest do 1 października 2019 roku. 

4. Organizator oświadcza, że Usługa świadczona jest przez operatora Netwizor sp. z o. o. z 
siedzibą w Warszawie (02-231), pod adresem ul. Jutrzenki 137A, nr KRS: 0000402267, NIP: 
7010324630, REGON: 145883168 („Operator”). Pełen regulamin Usługi w tym, sposób korzystania z 
kodów promocyjnych, znajduje się na stronie operatora Usługi pod adresem 
https://pilot.wp.pl/regulamin. 

5. ITaxi nie ponosi odpowiedzialności za działanie Usługi ani prawidłowość informacji 
przedstawionych na Voucherze. Wszelkie roszczenia, reklamacje lub uwagi z tego tytułu należy 
kierować do Operatora na adres http://pilot.wp.pl/kontakt 

6. Wszelkie pytania dotyczące Promocji prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: 
bok@itaxi.pl 

7. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym 
regulaminem. 

8. Warunki świadczenia usług iTaxi określone są w regulaminie tej usługi, dostępnym w Biurze 
iTaxi.pl pod adresem: ul. Wernyhory 13 02-727 Warszawa  

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu świadczenia usług iTaxi, który dostępny jest pod 
adresem https://itaxi.pl/regulamin. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań 
związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej. 


