
Правила акції 

§ I Вступні правила 

1. Організатором даної акції («Акція») — є компанія Autopay Mobility Sp. z o.o. З 

місцезнаходженням у Варшаві за адресою: Złota 3/18, поштовий індекс: 00-019 Варшава, 

внесена до реєстру підприємців, що ведеться окружним судом м. Варшава у Варшаві, 12-а 

комерційна палата Національного судового реєстру за номером KRS 0000794787, NIP 527-

28-98-696, Regon 383879060, зі статутним капіталом у розмірі 2 796 050 злотих. 

(«Організатор» / «Aytopay»). 

2. Учасником Акції може бути фізична особа, зареєстрована та яка має обліковий запис у 

системі Autopay («обліковий запис Autopay»), який доступний на сайті та/або в мобільному 

додатку «Autopay» або в мобільних додатках банків, що співпрацюють з «Autopay», через 

які Autopay дозволяє автоматизувати оплату послуг, що надаються Autopay («Учасник»). 

3. Акція проводиться на підставі правил акції. Акція полягає в тому, що протягом її дії 

Організатор перераховує на банківський рахунок Учасника суму, призначену на Рахунок 

Autopay для відшкодування операції за послугою автоматичних платежів по 

автомагістралям через Autopay («Послуга Autopay») на автомагістралі, доступні в рамках 

Служби Autopay в обліковому записі AutoPay протягом періоду акції. Умовою 

правильного виконання автоматичного платежу є наявність активного облікового запису 

Autopay. 

4. Акція проводиться на території Польщі. 

§ II Правила та тематика акції 

1. З урахуванням положень пп. 2-9 нижче, переказ коштів Організатором Учаснику в рамках 

Акції можливий після приєднання Учасника до Акції в період з 02.03.2022 по 31.03.2022 

до 23:59 ("Період акції"). 

2. Для того, щоб скористатися цією акціює, Учасник зобов’язаний додати до облікового 

запису Autopay транспортний засіб з українськими номерними знаками. Акція 

поширюється лише на операції за поїздку, здійснену транспортним засобом, правильно 

доданим до облікового запису Autopay з українськими номерами. 

3. Акція поширюється лише на здійснені транзакції, тобто платежі, правильно сплачені в 

рамках сервісу «Autopay» з платіжної картки Учасника або з банківського рахунку, 

прив’язаного до облікового запису «Autopay». 

4. Учасник отримає повернення коштів не пізніше 14 робочих днів з моменту завершення 

операції на банківський рахунок, приписаний до облікового запису Autopay. Кошти 

надаються одноразово за кожну здійснену операцію відповідно до правил пп. 5. 

5. Загальна сума коштів,  як оплата за разову поїздку на автомагістралях на один обліковий 

запис Autopay, не може перевищувати еквівалент 200 злотих (незалежно від вартості 

трансакції, здійсненої за послугою автоматичного платежу). 

6. Кошти з Акції нараховуються лише за операції, що здійснюються відповідно до їх 

господарського призначення. Учасник не має права на кошти у разі фіктивних операцій та 

операцій, господарська мета яких остаточно не досягнута. 

§ III Скарги 

1. Учасник має право подати скаргу на умовах, написаних в § X Правил Autopay, доступних 

за адресою: https://autopay.pl/storage/pdf/autopay_regulamin.pdf. 

§ IV Персональні дані 

https://autopay.pl/storage/pdf/autopay_regulamin.pdf


1. Персональні дані Учасника обробляються Організатором для цілей організації Акції. У 

вищевказаному обсязі Організатор виступає розпорядником персональних даних 

Учасника. 

2. Інша інформація, пов’язана з обробкою персональних даних Учасника, в тому числі 

інформація про права Учасника, пов’язані з обробкою його даних Організатором, доступна 

в політиці конфіденційності Autopay Mobility sp. Z o.o., розташований за адресою: 

https://autopay.pl/storage/pdf/autopay_polityka_prywatnosci.pdf 

 

§ V Заключні положення 

1. Користуючись платіжним сервісом відповідно до Правил та облікового запису Autopay в 

період, на який діє Акція, Учасник погоджується з даними правилами. 

2. З цими правилами можна ознайомитися теж за посиланням https://autopay.pl/pliki-do-

pobrania/dokumenty.  

3. Акція не є азартною грою, лотереєю, взаємними ставками, рекламною лотереєю, грою, 

результат якої залежить від конкретного випадку, або будь-якою іншою формою, 

передбаченою Законом від 19 листопада 2009 року про азартні ігри (Стаття 2009.201.1540 

зі пізнішими змінами). 
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