Regulamin Promocji „RABATY Z APLIKACJI"

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „RABATY Z APLIKACJI” jest ALE TAXI - Stowarzyszenie
Jedynka z siedzibą w Lublinie pod adresem : ul. Bartosza Głowackiego 35/350 20-060
Lublin, wpisanym do KRS 0000336742. Organizator jest płatnikiem podatku od towarów
i usług posiadający nadany NIP 712-317-91-93. (dalej „Organizator”)
2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Promocji oraz zasady jej przebiegu, a
także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego
(dalej „Regulamin”)
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 15.11.2017 r., a kończy się dnia 31.12.2017 r. lub do
wyczerpania zapasów. (dalej „Czas Trwania Promocji”)
4. Pasażer jest osobą pełnoletnią, zamieszkałą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
która korzysta z usług Ale Taxi (dalej „Pasażer”)
5. Aplikacja to system do zamawiania taksówek zrzeszonych w Stowarzyszeniu Jedynka,
dostępna do pobrania na stronie http://www.aletaxilublin.rt3000.pl/ (dalej „Aplikacja”)
6. Bon rabatowy – wewnętrzny druk Stowarzyszenia Jedynka

§ 2 Warunki udziału w Promocji
1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”), które mają
ukończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w promocji jest zamówienie taksówki Ale Taxi za pośrednictwem
Aplikacji
3. Organizator pod pojęciem „Rabaty z Aplikacji” rozumie udzielenie rabatu , po
wykonanym kursie na w/w przejazd taksówką Ale Taxi.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, oraz osoby
współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym
kierowcy, pracownicy Stowarzyszenia Jedynka, oraz ich rodziny.

§ 3 Zasady uczestnictwa
1. W promocji biorą udział osoby korzystające z usług Ale Taxi zamawiające taksówki
przez Aplikację.
2. W promocji bierze udział każdy kurs zamawiany przez Aplikację
3. W promocji dostępne są dwa rodzaje rabatów 5% i 50%.
4. a) Rabat 50% będzie udzielany osobie której kurs zamówiony przez Aplikację będzie
przyjęty do realizacji jako co piąty w systemie obsługi zleceń Ale Taxi.
b) Rabat 5% będzie udzielany pozostałym osobom zamawiającym taksówki Ale Taxi
przez Aplikację
5. Organizator co piąty kurs rozumie 5, 10, 15, 20 itd. ogólnej liczby zleceń przyjętych do
realizacji w systemie obsługi zleceń Ale Taxi, zamówionych za pomocą Aplikacji.
§ 4 Nagrody i wydawanie
1. Organizator przewidział dwa rodzaje nagród.
a) rabat 5%
b) rabat 50%
2. Warunkiem odebrania nagród jest:
a) w przypadku 5% rabatu – zamówienie taksówki Ale Taxi za pośrednictwem Aplikacji i
opłacenie za kurs kwoty pomniejszonej o 5%
b) w przypadku 50% rabatu – zamówienie taksówki Ale Taxi za pośrednictwem Aplikacji,
wypełnienie bonu rabatowego, czytelne podpisanie się na nim i opłacenie za przejazd
kwoty pomniejszonej o 50% przy czym maksymalna kwota rabatu wynosi 50 złotych
(pięćdziesiąt złotych)
3. Pula nagród o której mowa w &4 pkt.1 wynosi 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) przy
czym Organizator przy puli nagród rozumie tylko rabaty 50%.
§ 5 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Promocją powinny być składane w formie pisemnej, wysłane
na adres e-mail: kontakt@aletaxi.pl. Reklamacje mogą być składane przez cały czas
trwania Promocji.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w
reklamacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.
§ 6 Postanowienia końcowe
1.Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.aletaxi.pl oraz w
siedzibie Organizatora w czasie trwania Promocji.
2. Organizator Promocji ALE TAXI - Stowarzyszenie Jedynka z siedzibą w Lublinie pod
adresem : ul. Bartosza Głowackiego 35/350 20-060 Lublin, wpisanym do KRS
0000336742.
3. Każdy Uczestnik przystępujący do Promocji „Rabaty z Aplikacji” poprzez zamówienie
taksówki Ale Taxi za pomocą Aplikacji akceptuje warunki tego regulaminu.
4. ALE TAXI – Stowarzyszenie Jedynka, ul. Głowackiego 35 lok 350, 20-060 Lublin

zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, w dowolnym Czasie Trwania
Promocji.

