
 Regulamin promocji  “10x50% w Uberze” z dnia 24.01.2017 roku 

  

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1 Organizatorem Promocji " („Promocja”) jest Uber B.V., prywatna spółka podlegająca prawu 

holenderskiemu (numer rejestracji 56317441) z zarejestrowaną siedzibą na ul. Vijzelstraat 68, 

1017 HL Amsterdam (“Organizator”). 

1.2 Promocja realizowana jest za pomocą komunikacji bezpośredniej (wysyłki mailowej, 

komunikacji w aplikacji) do użytkowników platformy Uber oraz klientów banków objętych 

promocją.  

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

2.1.  Warunki uczestnictwa określa niniejszy regulamin Promocji (zwany dalej „Regulaminem”). 

Przystąpienie do promocji jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 

2.2.          Promocja trwa od 26.01.2017 r. do dnia 31.03.2017 r. 

2.3.       Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.4. Promocja kierowana jest do obecnych i nowych użytkowników platformy Uber zwanych 

dalej „Użytkownikami”. 

2.5. Aby wziąć udział w promocji, Użytkownik musi dodać do swojego konta na platformie 

Uber, Android Pay jako domyślną metodę płatności w czasie trwania promocji: od 26.01.2017 r. 

do 31.03.2017 r. (do 23:59) i postępować zgodnie z instrukcją dostępną na 

t.uber.com/androidpaypl 

2.6. Informację o promocji oraz dostęp do niej otrzymają: 

●  Użytkownicy aplikacji Uber, którzy w aplikacji Uber do 24.01.2017  wykonali ostatni swój 

przejazd przy wykorzystaniu urządzenia Android i mają dodaną domyślną metodę 

płatności Alior Bank/BZWBK/ Tmobile usługi bankowe  

● oraz klienci powyższych banków. 

§ 3 BENEFITY DLA UŻYTKOWNIKÓW 



3.1. W ramach Promocji, użytkownicy, którzy ustawią Android Pay jako domyślną metodę           

płatności, będą mogli skorzystać z 10 przejazdów z Uberem ze zniżką do 50%             

(maksymalna zniżka za przejazd to 10 zł). Zniżka ważna będzie do 31.03.2017 i             

obowiązywać będzie na terenie miast, w których aplikacja Uber jest dostępna na            

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wrocław,         

Poznań, Łódź, aglomeracja Śląska). W przypadku przekroczenia kwoty zniżki 10 zł w            

trakcie przejazdu objętego zniżką, różnicę w opłatach pokrywa Użytkownik.  

3.2. Zniżka promocyjna będzie naliczana automatycznie po zakończeniu przejazdu        

promocyjnego w ramach platformy Uber. 

 

§ 4. POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE 

4.1.   Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej Promocji. 

4.2. Reklamacje związane z Promocją powinny być składane w formie elektronicznej,          

przesyłane przez formularz kontaktowy do Organizatora: przez aplikację Uber lub przez           

stronę help.uber.com 

4.3. Reklamacje mogą być składane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia            

Promocji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich            

zgłoszenia. Za dzień zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Organizatora.           

Reklamacje, które wpłyną po tym terminie lub na inny adres niż wskazany w pkt. 4.2               

powyżej nie będą rozpatrywane. 

4.4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego reklamację, adres do           

korespondencji oraz opis podstaw reklamacji. 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KONCOWE 

5.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie           

http://t.uber.com/regulaminAndroidPay 

5.2  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. 

5.3  W Promocji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. 

 


