Regulamin promocji “2 x 50zł na przejazdu w aplikacji UBER”
z dnia 28.02.2017 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 voucherów wysyłanych do klientów Skycash
1.3. Vouchery w postaci kodów będą dostarczane klientom za pośrednictwem sms po
spełnieniu warunków uczestnictwa opisanych w par. 2.
§ 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 6.03.2016r. godzina 12:00:00 - 30.05.2016r. godzina 23:59:59 lub
do wyczerpania zapasów.
2.3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.4. Promocja kierowana jest do nowych użytkowników platformy Uber zwanych dalej
„Użytkownikami”.
2.5. Aby wziąć udział w promocji, Użytkownik musi założyć konto na platformie Uber
ściągając aplikację ze strony uber.com/app i rejestrując swoje konto w platformie za
pośrednictwem telefonu lub przez stronę get.uber.com/go/.
2.5.1 Wprowadzić otrzymany kod w aplikacji Uber w zakładce ‘Promocje’.
2.5.2. Zakupił bilet na przejazd pociągiem u dostępnych w aplikacji przewoźników w
aplikacji SkyCash.
2.5.3. W okresie trwania promocji wymienionym w pkt.2.2. zawrze się godzina przyjazdu
do planowanej stracji. Godzina poprzedzająca planowany przyjazd pociągu, na który
Uczestnik Promocji zakupił bilet zgodnie z pozostałymi postanowieniami Regulaminu, o
30 minut zawrze się w okresie trwania promocji wymienionym w pkt. 2.2.
2.6. Informację o promocji otrzymają:
● Osoby, które w czasie obowiązywania promocji skorzystały z oferty Skycash
uprawniającej do otrzymania vouchera.
§ 3 BENEFITY DLA UŻYTKOWNIKÓW
3.1. Użytkownik jest uprawniony do odbycia dwóch pierwszych przejazdów
zamówionych za pośrednictwem aplikacji Uber ze zniżką do 50 zł (każdy z przejazdów).
Zniżka jest ważna tylko dla nowych użytkowników aplikacji Uber. Nowy użytkownik to
taki, który nigdy wcześniej nie odbył przejazdu korzystając z aplikacji Uber.
3.2. Zniżka promocyjna będzie naliczana automatycznie po zakończeniu przejazdu
promocyjnego w ramach platformy Uber.
§ 4. POSTĘPOWANIE 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 KOŃCOWE
5.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
http://t.uber.com/skycash
5.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu.
5.3 W Promocji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

