Regulamin Promocji
„10 Przejazdów Gratis”

1. Organizatorem Promocji „10 Przejazdów Gratis” (dalej jako „Promocja”) jest VoxNet Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą w Zabrzu (41-807), zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000597909 (dalej jako
„Organizator”). Terminom użytym w regulaminie Promocji „10 Przejazdów Gratis”, pisanym z
wielkiej litery nadaje, się znaczenie identyczne jak w Regulaminie usługi „AutoHop”, dostępnym
pod adresem https://autohop.pl/.
2. Promocja przeznaczona jest dla Usługobiorców będących konsumentami, korzystających z
Aplikacji „AutoHop”, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Udział w Promocji jest dobrowolny.
4. Promocja obowiązuje od 10 czerwca 2019 r. do 15 lipca 2019 r.
5. Warunki uczestnictwa w Promocji są określone wyłącznie przez niniejszy Regulamin.
6. W trakcie trwania Promocji, treść Regulaminu Promocji dostępna jest na stronie internetowej
https://autohop.pl/.
7. Promocja ma charakter otwarty dla wszystkich Usługobiorców, którzy spełniają warunki
określone w Regulaminie.
8. Obowiązkiem każdego Usługobiorcy będącego uczestnikiem Promocji jest zapoznanie się z
Regulaminem i przestrzeganie jego zasad. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora
naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z
Promocji uczestnika, który dopuścił się naruszenia.
9. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez uczestnika
z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
10. Uczestnikiem Promocji może być osoba, spełniająca warunki wskazane w pkt. 2. niniejszego
Regulaminu, a która ponadto w okresie obowiązywania Promocji zainstaluje Aplikację
„AutoHop” oraz prawidłowo przeprowadzi proces Rejestracji.
11. Promocja polega na tym, iż jej uczestnik otrzymuje możliwość skorzystania z 10 darmowych
Przejazdów na terenie Gliwic (dalej jako: „Darmowe Przejazdy”) o wartości 49,50 zł. W tym celu,
Saldo Profilu użytkownika, zostanie zasilone odpowiednią ilością żetonów (dalej jako: „Żetony
Promocyjne”). Żetony Promocyjne będą mogły być wykorzystane wyłącznie w celu skorzystania
z 10 Darmowych Przejazdów na terenie Gliwic.
12. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od
opodatkowania jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 w/w
ustawy, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli
jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.
13. W przypadku usunięcia Profilu użytkownika przed wykorzystaniem wszystkich przysługujących
Usługobiorcy Żetonów Promocyjnych, niewykorzystane Żetony Promocyjne nie podlegają
wymianie na środki pieniężne.
14. W przypadku niewykorzystania przez Usługobiorcę wszystkich Żetonów Promocyjnych w okresie
obowiązywania Promocji, niewykorzystane Żetony Promocyjne przepadają i nie podlegają
wymianie na środki pieniężne.

15. Wszelkie reklamacje uczestnicy Promocji mogą składać na zasadach określonych w Regulaminie
Aplikacji „AutoHop”.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie zapisy Regulaminu
Aplikacji „AutoHop” oraz przepisy powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
17. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Promocji.
Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej
https://autohop.pl/. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego
Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana
również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą miały zastosowania do
osób, które przystąpiły do Promocji przed datą wprowadzenia zmiany.
18. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdej
chwili.

