Regulamin Promocji „5 zł w moBilet”

§ 1. Organizator Promocji
1.

Organizatorem promocji „5 zł w moBilet" („Promocja”) jest spółka Millennium Goodie Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem: 0000111389, NIP: 5251574764, kapitał zakładowy: 500.000 zł („Organizator”),
właściciel i dostawca aplikacji goodie („Aplikacja goodie”).

2.

Partnerem Promocji jest MOBILE TRAFFIC DATA Sp. z o.o. z siedzibą w pod adresem: ul.
Drużbickiego 11, 61-693 Poznań posiadającą NIP: 9721188889 oraz zarejestrowaną pod
numerem KRS w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w
Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego („Partner”); właściciel i dostawca aplikacji „moBilet” („Aplikacja moBilet”).

3.

Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.goodie.pl.
§ 2. Obszar i czas obowiązywania Promocji

1.

2.

Promocja odbywa się na terenie następujących miast: Bielawa, Bielsko-Biała, Piaseczno,
Bolesławiec, Brodnica, Piła, Chrzanów, Brzesko, Piotrków Tryb., Cieszyn, Chełmno, Pleszew,
Czechowice-Dziedzice, Chodzież, Płock, Częstochowa, Chrzanów, Poznań, Elbląg, Czaplinek,
Radom, Gniezno, Czarnków, Rzeszów, Gorzów Wlkp., Częstochowa, Siedlce, Grudziądz,
Dzierżoniów, Sieraków, Inowrocław, Elbląg, Starogard Gdański, Jelenia Góra, Gdańsk,
Suwałki, Kalisz, Gliwice, Szamotuły, Katowice (KZKGOP), Gniezno, Szczecin, Kędzierzyn –
Koźle, Gorzów Wlkp., Śrem, Kielce, Gostyń, Świdnica, Kraków, Grodzisk Wielkopolski,
Świnoujście, Lublin, Jarocin, Toruń, Łódź, Jelenia Góra, Trzcianka, Malbork, Kalisz, Ustrzyki
Dolne, Olsztyn, Karpacz, Wałbrzych, Pabianice, Kielce, Wejherowo (MZKZG), Piła, Kościan,
Wieluń, Koźmin WLKP, Włocławek, Poznań, Zielona Góra, Radom, Krobia, Złotoryja, Rybnik,
Krotoszyn, Złotów, Krotoszyn, Powiat Żory, Stargard Szcz. Kutno Starogard Gd., Leszno,
Suwałki, Malbork, Międzychód Świdnica, Międzyzdroje, Tarnów, Mosina, Toruń, Myszków,
Warszawa, Namysłów, Nowy Tomyśl, Oborniki Wlkp., Wodzisław Śląski, Opole, Zgierz,
Ostrów Wielkopolski, Zielona Góra, Oświęcim, Żywiec i obejmuje każdą usługę zakupu biletu
poprzez Aplikację moBilet.
Promocja obowiązuje od dnia 04.06.2018 r. do dnia 04.07.2018 r.
§ 3. Warunki Promocji

1.

Udział w Promocji upoważnia jej uczestnika do jednorazowej obniżki o 5 zł kwoty brutto do
zapłacenia za zamówienie złożone poprzez Aplikację moBilet na obszarze i warunkach, o
których mowa w § 2 ust. 1 („Obniżka”). Obniżka łączy się z innymi akcjami promocyjnymi
prowadzonymi przez Partnera.

2.

Aby wziąć udział w Promocji, jej uczestnik, będący osobą fizyczną mającą co najmniej 18
lat („Uczestnik”), zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:
a. posiadać urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne (telefon, tablet, inne
urządzenie mobilne), wraz z niezbędnym oprogramowaniem, w tym

antywirusowym, najnowszą wersję jednej z przeglądarek internetowych,
dostępem do sieci Internet oraz zainstalowanymi: Aplikacją goodie i Aplikacją
moBilet; jeżeli Uczestnik nie dokonał ich instalacji przed rozpoczęciem Promocji,
możliwe jest ich pobranie w oficjalnych sklepach internetowych Google Play i
AppStore i zainstalowanie trakcie trwania Promocji,
b. do udziału w promocji uprawnieni są tylko użytkownicy posiadający urządzenia z
systemem Android lub iOS,
c. zarejestrować się do Aplikacji moBilet (o ile nie dokonał tych czynności
wcześniej) i zaakceptować regulamin Aplikacji moBilet,
d. w okresie Promocji:
i. wygenerować w Aplikacji goodie kod uprawniający do udziału w Promocji („Kod”),
ii.

przed złożeniem zamówienia wpisać Kod w Aplikacji moBilet, w zakładce
‘Promocje, w polu „Kod promocyjny” i wcisnąć przycisk ‘Zastosuj’. Obniżka, o
której mowa w ust. 1, zostanie uwzględniona automatycznie w kwocie do
zapłacenia za zamówienie w Aplikacji moBilet.

3.

Jednemu Uczestnikowi, przysługuje prawo do Obniżki, tylko jeden raz w trakcie trwania
Promocji, niezależnie od liczby posiadanych Kodów lub urządzeń mobilnych. Jeden
Uczestnik może wygenerować tylko jeden Kod. Kod jest jednorazowy i po upływie okresu
Promocji nie będzie możliwe jego użycie.

4.

Kod ma postać unikalnego kodu numerycznego. Kod nie może być użyty w formie wydruku
ani w innej postaci fizycznej czy elektronicznej (np. zrzutu z ekranu, filmiku). Uczestnikom
nie przysługuje ekwiwalent pieniężny lub w innej formie w zamian za Kod. Organizator może
zablokować Kod, jeśli stwierdzi, że dany Uczestnik wygenerował więcej niż jeden Kod.
§ 4. Reklamacje i kontakt

1.

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Promocji
najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej zakończenia.

2.

Reklamacje
dotyczące
nieprawidłowego
funkcjonowania
Aplikacji
goodie
lub
nieprawidłowego świadczenia usług przez Organizatora będą rozpatrywane przez
Organizatora.

3.

Reklamacje dotyczące korzystania z Aplikacji moBilet lub w zakresie usługi zakupu biletu
będą rozpatrywane przez Partnera.

4.

Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem lub składać reklamacje dotyczące
korzystania z Aplikacji goodie lub wykorzystania Kodu, wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@goodie.pl. Uczestnik może kontaktować się z Partnerem lub składać
reklamacje dotyczące korzystania z Aplikacji moBilet lub w zakresie usługi zakupu biletu
przez aplikację lub na biuro@mobilet.pl.

5.

Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane umożliwiające identyfikację osoby
dokonującej zgłoszenia reklamacyjnego, tj. co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail
zgłaszającego.

6.

Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 30 dni od chwili zgłoszenia
reklamacji. Brak odpowiedzi w tym terminie będzie uznawany za uwzględnienie reklamacji.

7.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany w niej przez
zgłaszającego reklamację lub z którego została wysłana reklamacja.

8.

Decyzja w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień
Uczestnika do zwrócenia się o bezpłatną pomoc do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników
Praw Konsumenta lub dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

§ 6. Postanowienia końcowe
1.

Organizator może zdecydować z ważnych powodów o wstrzymaniu Promocji lub zmianie
warunków Regulaminu przed końcem Promocji, przy czym pozostaje to bez wpływu na
prawa nabyte przez Uczestników przed tymi zdarzeniami. Informacja o wstrzymaniu
Promocji lub zmianie Regulaminu będzie podana na stronie goodie.pl oraz w Aplikacji
goodie.

2.

Promocja podlega prawu polskiemu.

