REGULAMIN PROMOCJI
5 zł codziennie przez 30 dni z tytułu zgód marketingowych
i na personalizację oferty
Informujemy, że na podstawie pkt 4 Regulaminu poniżej, niniejsza Promocja zostaje zakończona
z dniem 28.12.2020

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji jest innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000011733, NIP 525-000-07-94, wysokość kapitału zakładowego (opłaconego w
całości): 165 066 000 zł, (dalej: innogy).
2. Wzięcie udziału w Promocji oznacza wyrażenie zgody na warunki promocji opisane
w tym dokumencie.
3. Definicje
a. Regulamin – niniejszy regulamin promocji „5 zł codziennie przez 30 dni z tytułu zgód
marketingowych i na personalizację oferty”
b. Promocja

–

akcja

promocyjna

„5

zł

codziennie

przez

30

dni

z

tytułu

zgód marketingowych i na personalizację oferty”
c. Uczestnik promocji

-

użytkownik usługi car sharingu innogy go! przystępujący

do Promocji na zasadach opisanych poniżej.
d. Użytkownik – obecny lub nowy użytkownik usługi car sharingu innogy go!
e. Zgoda marketingowa – dobrowolna zgoda użytkownika, o parametrach opisanych poniżej.
f. Kod promocyjny – kwota 5 zł jaką użytkownik otrzymuje codziennie (do wykorzystania w danym
dniu) przez 30 dni od dnia pozostawienia zgód marketingowych i na personalizację oferty.
g. Opłata

za

wynajem

samochodu

-

opłata,

którą

użytkownik

zobowiązany

jest zapłacić na rzecz innogy tytułem wynagrodzenia za korzystanie z car-sharingu
4. Promocja trwa od 3.03.2020, od godziny 0:00, do jej odwołania.
Zasady promocji
5. Promocja dotyczy wynagrodzenia Uczestników promocji za pozostawienie wszystkich 4 zgód
opisanych

w

pkt

na personalizację oferty.
6. Zgodami tymi są:

6

poniżej

-

łącznie

3

zgód

marketingowych

oraz

zgody

a. Zgoda na kontakt mailowy
b. Zgoda na kontakt telefoniczny
c. Zgoda na wysyłanie przez innogy informacji o ofertach naszych parterów
d. Zgoda na personalizację oferty
7. Wyrażenie zgód przez Uczestnika promocji jest dobrowolne. Każda ze zgód może
być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi
konsekwencjami, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed
jej wycofaniem.
8. Uczestnicy promocji mogą pozostawić zgody opisane w pkt. 6 powyżej na 2 sposoby:
a. dotychczasowi Użytkownicy - w aplikacji wybierając opcję „Edycja profilu”
b. nowi

Użytkownicy

-

w

formularzu

rejestracyjnym

wypełnianym

w celu przystąpienia do usługi innogy go!
9. Za pozostawienie wszystkich zgód opisanych w punkcie 6, Uczestnik promocji otrzyma gratyfikację
w formie Kodu promocyjnego na 5 zł na przejazdy samochodami innogy go!, odnawianego
codziennie przez 30 kolejnych dni, licząc od dnia pozostawienia zgód.
10. Każdego dnia Uczestnik promocji będzie otrzymywał automatycznie Kod promocyjny na 5 zł na
swoje konto w aplikacji innogy go! do wykorzystania danego dnia. Kod promocyjny będzie
automatycznie aktywny.
11. Niewykorzystana w danym dniu kwota Kodu promocyjnego przepada. Dzienne kwoty Kodów
promocyjnych nie sumują się.
12. Każdy Uczestnik promocji może skorzystać z promocji tylko jeden raz.
13. Cofnięcie zgód i udzielenie ich ponownie nie spowoduje kolejnego naliczenia Kodów promocyjnych
ani przedłużenia czasu otrzymywania gratyfikacji.
Rozliczenie Kodu promocyjnego
14. W przypadku, gdy Opłata za wynajem samochodu jest wyższa niż wartość otrzymanego Kodu
promocyjnego, wysokość Opłaty zostaje pomniejszona tytułem rabatu o wartość otrzymanego
Kodu promocyjnego, a Uczestnik promocji zobowiązany jest do zapłaty pozostałej części Opłaty
zgodnie z obowiązującym cennikiem i Regulaminem Usługi innogy go!.
15. W przypadku, gdy Opłata za wynajem samochodu jest równa lub niższa niż 5 zł, wysokość Opłaty
zostaje pomniejszona tytułem rabatu do kwoty 0,10 zł brutto, którą to kwotę Uczestnik promocji
zobowiązany jest zapłacić tytułem Opłaty. Pozostała kwota Kodu Promocyjnego może zostać
wykorzystana w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem pkt. 11 i 14 powyżej, na analogicznych
zasadach.

Reklamacje i postanowienia końcowe
16. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje związane z promocją lub wykorzystaniem Kodu
promocyjnego, należy kierować na adres mailowy: reklamacja@innogygo.pl, w temacie należy
wpisać

„Promocja

5

zł

codziennie

przez

30

dni

z

tytułu

zgód

marketingowych

i na personalizację oferty” lub listownie na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41,
00-347 Warszawa z dopiskiem „Car sharing innogy go!”.
17. Zgłaszając

reklamację

Uczestnik

Promocji

powinien

opisać

przyczynę

reklamacji.

Każda reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Uczestnika promocji. Prawo złożenia
reklamacji

przysługuje

wszystkim

Uczestnikom

promocji.

Odpowiedź

na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi we
wskazanym

terminie

oznaczać

będzie

uznanie

reklamacji.

Odpowiedź

na reklamację zostanie przekazana na papierze lub innym trwałym nośniku.
18. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Organizator
Promocji wezwie Uczestnika promocji do jej uzupełnienia.
19. Organizator

Promocji

ponosi

odpowiedzialność

na

zasadach

ogólnych

zgodnie

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
20. Promocja ta nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których

wynik

zależy

od

przypadku

(przeprowadzenia

losowania)

–

w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016.471 j.t.).
21. Prawa

i

obowiązki

Organizatora

Promocji

i

Uczestników

promocji

są

określone

w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
22. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

zmiany

postanowień

niniejszego

Regulaminu,

pod warunkiem, iż zmiana ta nie naruszy praw nabytych przed zmianą Regulaminu przez
Uczestników promocji. Organizator powiadomi Uczestników o zmianie Regulaminu poprzez
poinformowanie o jego dostępności na stronie internetowej www.innogygo.pl.
23. Sprawy sporne lub nieporozumienia mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej Umowy
lub powstałe w związku z nią, których Stronom nie uda się rozwiązać polubownie,
będą

rozpatrywane

przez

właściwy

sąd

powszechny.

Za

oddzielną

zgodą

Stron

spory mogą być rozpoznawane przez stały polubowny sąd konsumencki np. Stały Polubowny Sąd
Konsumencki przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie
(strona internetowa: http://www.spsk.wiih.org.pl/) .
24. Umowa między stronami podlega prawu polskiemu.

