Regulamin Promocji „Darmowe przejazdy z Autopay dla obywateli Ukrainy”
(„Regulamin Promocji”)
§ I Postanowienia wstępne
1.

2.

3.

4.

Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „Darmowe przejazdy z Autopay dla obywateli Ukrainy”
(„Promocja”) jest Spółka Autopay Mobility Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 3/18, kod
pocztowy: 00-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000794787, NIP 527-28-98-696, Regon 383879060, o kapitale zakładowym w wysokości 2 796 050 zł.
(„Organizator”/„Autopay”).
Uczestnikiem Promocji może zostać osoba fizyczna zarejestrowana i posiadająca konto w systemie
Autopay („Konto Autopay”) udostępnionym na stronie internetowej i/lub w aplikacji mobilnej Autopay lub
w aplikacjach mobilnych banków współpracujących z Autopay, za pomocą którego Autopay umożliwia
automatyzację płatności za usługi świadczone przez Autopay („Uczestnik”).
Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu Promocji. Promocja polega na tym, że w
okresie jej trwania, Organizator przekaże na rachunek bankowy Uczestnika, przypisany do Konta Autopay
kwotę z tytułu zwrotu za zrealizowanie transakcji w ramach usługi płatności automatycznej za autostrady
za pośrednictwem Autopay („Usługa Autopay”) autostradami dostępnymi w ramach Usługi Autopay w
Koncie Autopay w czasie trwania promocji. Warunkiem prawidłowej realizacji płatności automatycznej jest
posiadanie aktywnego Konta Autopay.
Promocja jest przeprowadzana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ II Zasady i przedmiot Promocji
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Z zastrzeżeniem ust. 2-9 poniżej, przekazanie środków przez Organizatora na rzecz Uczestnika w ramach
Promocji możliwe jest po przystąpieniu Uczestnika do Promocji w okresie od 02.03.2022 do 31.03.2022
do godz. 23:59 („Okres Trwania Promocji”).
Celem skorzystania z Promocji Uczestnik zobowiązany jest do dodania w Koncie Autopay pojazdu
osobowego o ukraińskich numerach tablicy rejestracyjnej. Promocja dotyczy wyłącznie transakcji za
przejazd zrealizowany przez pojazd prawidłowo dodany w Koncie Autopay posiadający ukraińską tablicę
rejestracyjną.
Promocją objęte są wyłącznie zrealizowane transakcje, tj. płatności poprawnie opłacone w ramach Usługi
Autopay z karty płatniczej Uczestnika lub rachunku bankowego przypisanego do Konta Autopay.
Uczestnik otrzymuje zwrot środków z tytułu Promocji nie później niż do 14 dni roboczych od zrealizowania
transakcji na rachunek bankowy przypisany do Konta Autopay. Środki przyznawane są jednorazowo za
każdą zrealizowaną transakcję, z zastrzeżeniem ust. 5.
Całkowita kwota środków przekazanych z Promocji w ramach płatności za pojedynczy przejazd autostradą
dla jednego Konta Autopay nie może przekroczyć równowartości 200 PLN (niezależnie od wartości
zrealizowanej transakcji w ramach usługi płatności automatycznej).
Środki z Promocji naliczane są wyłącznie dla transakcji realizowanych zgodnie z ich gospodarczym
przeznaczeniem. Środki nie przysługują Uczestnikowi, w wypadku transakcji fikcyjnych oraz transakcji,
których cel gospodarczy nie został ostatecznie osiągnięty.
§ III Reklamacje
Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w § X Regulaminu
Autopay dostępnego na stronie: https://autopay.pl/storage/pdf/autopay_regulamin.pdf.
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§ IV Dane osobowe
Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji Promocji. W
powyższym zakresie Organizator występuje w charakterze administratora danych osobowych Uczestnika.
Pozostałe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, w tym informacje o
przysługujących Uczestnikowi uprawnieniach związanych z przetwarzaniem jego danych przez
Organizatora są dostępne w Polityce prywatności Autopay Mobility sp. z o.o. znajdującej się pod adresem:
https://autopay.pl/storage/pdf/autopay_polityka_prywatnosci.pdf.
§ V Postanowienia końcowe
Korzystając z usługi płatności w ramach Regulaminu oraz Konta Autopay w okresie objętym Promocją,
Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie https://autopay.pl/pliki-do-pobrania/dokumenty.
Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik
zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

