Regulamin – voucher wartościowy 320 zł pre-paid
Oferta Voucher 320 zł pre-paid (dalej: Voucher) jest dostępna dla Użytkowników innogy go!, którzy
uprzednio zaakceptowali „Regulamin korzystania z usługi innogy go!” i mają aktywne konto
w usłudze innogy go!.
Voucher jest oferowany 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
(wpłacony w całości) (dalej jako „innogy”).

1. Oferta vouchera 320 PLN pre-paid
1.1. W ramach Vouchera Użytkownik ma do wykorzystania 320 zł brutto („Wartość Vouchera”) na
najmy pojazdów z floty innogy go!. Opłata za Voucher wynosi 300 zł brutto.
1.2. Voucher jest ważny przez 90 dni od momentu jego zakupu w Aplikacji.
1.3. Zakup (zawarcie umowy) Vouchera jak również płatność z karty płatniczej następują
w momencie wyboru w Aplikacji w zakładce „Subskrypcje i Vouchery” przycisku „Akceptuję
i płacę”.
1.4. Voucherów, Kodów promocyjnych oraz innych metod płatności przedpłaconych nie można
używać jako ważnej metody płatności za Voucher.
2. Rozliczenia w ramach vouchera
2.1. Voucher o wartości 320 zł można przeznaczyć na najem lub najmy pojazdów wg aktualnie
obowiązujących stawek, wskazanych dla danego pojazdu w Aplikacji. Z Wartości Vouchera nie
można zakupić subskrypcji ani innych voucherów.
2.2. Najem jest rozliczany z Vouchera w momencie jego zakończenia. Niewykorzystana kwota
z Vouchera pozostaje na koncie Użytkownika w aplikacji w okresie ważności Vouchera.
W przypadku najmu przekraczającego Wartość Vouchera, Użytkownik jest zobowiązany do
zapłacenia za przekroczony czas zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem dostępnym
w Aplikacji.
2.3. Wartość Voucher niewykorzystana w ciągu 90 dni od zakupu przepada.
2.4. Najem, który ma być rozliczony z Vouchera, musi zostać zakończony do godziny 23.59 dnia,
w którym upływa data ważności Vouchera. Najem rozpoczęty w dacie ważności Vouchera, ale
zakończony już po jego wygaśnięciu będzie rozliczony z karty płatniczej Użytkownika lub innych
form płatności.

3. Inne postanowienia
3.1. W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin
korzystania z usługi innogy go! oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3.2. Regulamin oraz informacje dotyczące Vouchera znajdują się na stronie internetowej
http://www.innogygo.pl oraz w Aplikacji. W sprawie Voucherów można również kontaktować

się pod numerem infolinii innogy go! (+48 22 212 60 90) oraz adresem email:
kontakt@innogygo.pl
3.3. innogy ma prawo do zmiany Regulaminu Vouchera.

4. Prawo odstąpienia
4.1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo
odstąpienia od umowy zakupu Vouchera w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W wypadku
skorzystania z odstąpienia od umowy - Użytkownik otrzyma zwrot opłaty za Voucher, 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 4.2. 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.
4.2. 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.

