Regulamin – voucher pre-paid o wartości 105 zł
w cenie 99 zł

The pre-paid PLN 105 Voucher for PLN 99 Terms and Conditions

Oferta Voucher 105 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!.

The pre-paid PLN 105 Voucher offer (hereinafter
referred to as: Voucher) is available for the
innogy go! Users, who have accepted the “Terms
and Conditions of Using innogy go! Service” and
have an active account in the innogy go! service.

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”).

The Voucher is offered by innogy Polska S.A.
with its registered office in Warsaw, at ul.
Wybrzeże
Kościuszkowskie
41,
00-347
Warszawa, entered into the Register od
Entrepreneurs by the District Court for the
capital city of Warsaw, 12th Commercial division
of the National Court Register under KRS No.
0000011733, Tax ID No. (NIP): 525-00-00-794,
share capital: PLN 165 066 000 (paid up in
whole), (hereinafter referred to as: innogy).

1. Oferta vouchera 105 zł pre-paid
1.1. W ramach Vouchera Użytkownik ma do
wykorzystania 105 zł brutto („Wartość
Vouchera”) na najmy pojazdów z floty innogy
go!.
Opłata
za
Voucher
wynosi
99 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.

1. Pre-paid PLN 105 Voucher offer
1.1. Under the Voucher, the User has PLN 105
gross (“Voucher value”) to be used for the
rentals of the vehicles from the innogy go!
fleet. The Voucher fee amounts to
PLN 99 gross.
1.2. The Voucher is valid for 90 days from the
moment of its purchase in the Mobile
Application.
1.3. The purchase (the conclusion of contract) of
the Voucher as well as payment, from the
User’s payment card take place at the time
of selection of the button “Accept and pay”
in the “Subscriptions and Vouchers” tab
within the Mobile Application.
1.4. The Vouchers, Promotion Codes, as well as
other pre-paid payment methods cannot be
used as a valid payment method for a
Voucher.

2. Rozliczenia w ramach vouchera
2.1. Voucher o wartości 105 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. Settlements under vouchers
2.1. The Voucher valued PLN 105, may be used
for the rental of innogy go! vehicles,
according to the currently applicable fees
indicated for a given vehicle in the
Application. The Voucher cannot be used to
purchase subscriptions or other vouchers.

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 momentu zakupu Vouchera przepada.
2.4. Najem, który ma być rozliczony z Vouchera,
musi zostać zakończony w dniu upływu
terminu ważności Vouchera do godziny
odpowiadającej godzinie, w której Voucher
został nabyty. Najem rozpoczęty w dacie
ważności Vouchera, ale zakończony już po
jego wygaśnięciu będzie rozliczony z karty
płatniczej lub innych form płatności w całości.

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 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, pod warunkiem iż zmiana ta nie
naruszy praw nabytych przed zmianą
Regulaminu przez Użytkowników.
4. Prawo odstąpienia
4.1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w
rozumieniu
Kodeksu
cywilnego
oraz
Użytkownikowi będącemu przedsiębiorcą
prowadzącym jednoosobową działalność
gospodarczą, o którym mowa w art. 385(5)
Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo
odstąpienia od umowy zakupu Vouchera w

2.2. The rental is settled at the moment of its
termination. The unused amount of the
Voucher remains present in the User’s
account in the Application throughout the
Voucher’s validity period. In case of the
rental exceeding the Voucher value, the
User is obliged to pay for the extended
time according to the currently applicable
Price List available in the Application.
2.3. The Voucher value unused within 90 days
from the moment of its purchase is
forfeited.
2.4. The rental, which is to be settled with the
Voucher, has to be ended on the day the
Voucher
expires
by
the
time
corresponding to the time the Voucher
was purchased. The rental started during
the Voucher’s validity period, but ended
after its expiry, will be fully settled using
the User’s payment card or other
payment methods.

3. General
3.1. In matters not regulated with these Terms
and Conditions, the Terms and Conditions
of Using innogy go! Service and the
provisions of generally applicable law shall
apply accordingly.
3.2. The Terms and Conditions as well as other
information regarding the Voucher are to
be found on the http://www.innogygo.pl
website and within the Mobile
Application. In the matter of the Vouchers
the User may also contact innogy go!
hotline (+48 22 212 60 90) or send a
message to kontakt@innogygo.pl email
address.
3.3. innogy has the right to change the Terms
and Conditions of the Voucher provided
that the change does not infringe the
rights acquired by the Users before the
Terms and Conditions change.
4. The right to withdraw
4.1. A User who is a consumer within the
meaning of the Civil Code, as well as a
User who is a sole trader referred to in art.
385 (5) of the Civil Code, has the right to

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.

withdraw from the Voucher purchase
agreement within 14 days of its
conclusion. In case of using the
withdrawal from the agreement - the User
will receive a refund of the Voucher fee,
provided that the User is obliged to pay
for the actually completed vehicle rentals.
The User has the right to withdraw from
the agreement, submitting to innogy, e.g.
via email, a statement of withdrawal from
the agreement to the following email
address:
kontakt@innogygo.pl.
The
statement may be submitted on a form,
the specimen of which is attached as
Appendix 2 to the Act, referred to in par.
4.2 below of the Terms and Conditions,
however, the use of this specimen is not
obligatory. In order to keep the deadline
for withdrawal from the agreement, it is
sufficient to send information concerning
the exercise of the right of withdrawal
before the deadline indicated in the first
sentence.
4.2. The User, pursuant to Article 38 (12) of
the Act of 30 May 2014 on Consumer
Rights, does not have the right to
withdraw from the concluded agreement
of vehicle rental.

