Regulamin - Subskrypcja 20 zł codziennie przez 7 dni za 59 zł
Oferta Subskrypcja 20 zł dziennie przez 7 dni za 59 zł (dalej: „Subskrypcja”) jest dostępna dla
Użytkowników innogy go!, którzy uprzednio zaakceptowali „Regulamin korzystania z usługi innogy
go!” i mają aktywne konto w usłudze innogy go!.
Subskrypcja jest oferowana przez innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000011733, NIP 525-00-00-794, wysokość kapitału zakładowego: 165 066 000 zł
(opłacony w całości) (dalej jako „innogy”).
1.

Oferta Subskrypcji

1.1. W ramach Subskrypcji Użytkownik ma do wykorzystania każdego dnia 20 zł brutto („Wartość
Subskrypcji”) przez 7 dni kalendarzowych na wynajem samochodów innogy go!. Opłata za
Subskrypcję na okres 7 dni kalendarzowych wynosi 59 zł brutto.
1.2. Użytkownik może wykorzystać Wartość Subskrypcji każdego dnia na przejazdy zakończone do
godziny 23.59 – poczynając od dnia, w którym Użytkownik dokonał zakupu Subskrypcji.
Kolejnego dnia od godziny 00.00 na koncie Użytkownika w Aplikacji Mobilnej innogy go! (dalej
Aplikacja) automatycznie odnowi się Wartość Subskrypcji w wysokości 20 zł. Niewykorzystana w
danym dniu kwota nie przechodzi na kolejny dzień i przepada.
1.3. Subskrypcję można zakupić w Aplikacji w zakładce „Subskrypcje i vouchery”. Użytkownik może
zakupić tylko jedną Subskrypcję o takich samych parametrach.
2.

Rozliczenia w ramach Subskrypcji

2.1. Otrzymaną w ramach Subskrypcji wartość 20 zł można przeznaczyć na wynajem samochodu
z floty innogy go! wg aktualnie obowiązujących stawek, wskazanych dla danego pojazdu
w Aplikacji. Z Wartości Subskrypcji nie można zakupić voucherów ani innych subskrypcji.
2.2. Najem rozliczany jest w momencie jego zakończenia. Dlatego, aby opłacić go z Wartości
Subskrypcji z danego dnia, należy zakończyć najem przed upływem ważności środków na dany
dzień - do godziny 23.59.
3.

Umowa Subskrypcji, czas trwania i automatyczne przedłużanie

3.1. Zakup (zawarcie umowy) Subskrypcji, jak również płatność następują w momencie wyboru
w Aplikacji w zakładce „Subskrypcje i Vouchery” przycisku „Akceptuję i płacę”. Subskrypcja jest
aktywna od tego momentu przez 7 dni do godziny 23.59 („Okres Rozliczeniowy”).
3.2. Po upływie 7-dniowego Okresu Rozliczeniowego Subskrypcja jest automatycznie odnawiana i
pobierana jest kolejna opłata za następne 7 dni Subskrypcji. Subskrypcja jest opłacana z góry
poprzez pobranie środków z karty płatniczej przypisanej do konta Użytkownika w Aplikacji.
3.3. Voucherów, Kodów promocyjnych oraz innych metod płatności przedpłaconych nie można
używać jako ważnej metody płatności za Subskrypcję.
3.4. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Subskrypcji. Subskrypcja nie przedłuży się o kolejne 7 dni,
jeżeli Użytkownik anuluje Subskrypcję przed upływem danego Okresu Rozliczeniowego lub gdy
Konto Użytkownika zostanie zablokowane.

3.5. Aby anulować Subskrypcję, należy zalogować się do Aplikacji, a następnie wybrać w zakładce
„Subskrypcje i vouchery” przycisk „Nie odnawiaj”.
3.6. Subskrypcja, z której Użytkownik zrezygnował albo za którą nie pobrano płatności będzie
aktywna tylko do końca opłaconego Okresu Rozliczeniowego.
4.

Inne postanowienia

4.1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się odpowiednio Regulamin korzystania z usługi innogy
go! oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4.2. Regulamin oraz informacje dotyczące Subskrypcji znajdują się na stronie internetowej
http://www.innogygo.pl oraz w Aplikacji. W sprawie Subskrypcji można również kontaktować się
pod numerem infolinii innogy go! (+48 22 212 60 90) oraz adresem email: kontakt@innogygo.pl
4.3. innogy ma prawo do zmiany Regulaminu Subskrypcji. Zmiany Regulaminu Subskrypcji wchodzą
w życie począwszy od Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym,
w którym Użytkownik został poinformowany o zmianie Regulaminu Subskrypcji. W razie zmiany
Regulaminu Subskrypcji Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Subskrypcji w terminie 14 dni
od dnia poinformowania go o zmianie tego Regulaminu, ze skutkiem na koniec Okresu
Rozliczeniowego, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Subskrypcji przez Użytkownika
wpłynęło do innogy. W przypadku wypowiedzenia Subskrypcji – do końca Okresu
Rozliczeniowego obowiązują warunki sprzed zmiany regulaminu Subskrypcji.
4.4. innogy ma prawo do zakończenia świadczenia Subskrypcji ze skutkiem na koniec Okresu
Rozliczeniowego, w którym Użytkownik został poinformowany o zakończeniu świadczenia
Subskrypcji, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy pomiędzy dniem poinformowania Użytkownika
o zakończeniu Subskrypcji a dniem zakończenia Okresu Rozliczeniowego upłynęło mniej niż 14
dni, zakończenie świadczenia Subskrypcji nastąpi z końcem następnego Okresu Rozliczeniowego.
4.5. Oświadczenia, o których mowa w pkt 4.3 i 4.4. powyżej mogą być przesyłane za pośrednictwem
e-maila lub pisemnie.
5.

Prawo odstąpienia

5.1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo
odstąpienia od umowy zakupu Subskrypcji w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W wypadku
skorzystania z odstąpienia od umowy - Użytkownik otrzyma zwrot opłaty za Subskrypcję, z tym
zastrzeżeniem, że Użytkownik ma obowiązek zapłaty za zrealizowane faktycznie najmy pojazdu.
Użytkownik może odstąpić od umowy, składając do innogy np. za pomocą e-mail oświadczenia
o odstąpieniu od umowy na adres: kontakt@innogygo.pl. Oświadczenie można złożyć na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy, o której mowa w pkt 5.2. poniżej
Regulaminu, jednak skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do
odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym.
5.2. Użytkownikowi, zgodnie z treścią art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach
konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy najmu pojazdu.

