REGULAMIN PROMOCJI 50 ZŁ NA WYNAJEM W TRAFICAR

Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia będą posiadały następujące znaczenie:
a. Kod promocyjny – kod o wartości 50 zł na pierwszy wynajem dla użytkowników Traficar, którzy
w okresie promocji spełnią warunki opisane w niniejszym regulaminie, uprawniający do
otrzymania rabatu na usługę automatycznej wypożyczalni samochodów.
b. Opłaty - opłaty, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić na rzecz Traficar tytułem
wynagrodzenia za korzystanie z Usługi automatycznej wypożyczalni samochodów oraz usług i
kosztów dodatkowych.
c. Regulamin - niniejszy regulamin.
d. Strona internetowa Traficar - www.traficar.pl.
e. Traficar - Traficar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul.
Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000592539, NIP:
6751529371, REGON: 363258160.
f. Usługa automatycznej wypożyczalni samochodów - oferowana przez Traficar usługa
krótkoterminowego najmu pojazdu samochodowego, obsługiwana za pośrednictwem
dedykowanej aplikacji mobilnej.
g. Użytkownik – zarejestrowana osoba korzystająca z usługi automatycznej wypożyczalni
samochodów po raz pierwszy od rejestracji w usłudze lub dotychczasowy użytkownik po
zalogowaniu się w aplikacji Traficar pobranej ze sklepu AppGallery na telefonie marki Huawei.
h. AppGallery – dedykowany sklep z aplikacjami na telefony marki Huawei.
Zakres Regulaminu
1. Regulamin określa sposób wykorzystywania i rozliczania kodu promocyjnego 50 zł na jeden
wynajem w Traficar
2. Regulamin reguluje zasady przyznawania kodu promocyjnego oraz okres jego ważności.
3. Regulamin nie reguluje zasad rejestracji do usługi Traficar, są one zawarte w osobnym
regulaminie dostępnym na https://www.traficar.pl/regulamin/pl/regulamin.html
4. Promocja trwa od 01.07.2020 00:00 do 31.08.2020 23:59

Wykorzystywanie Kodu promocyjnego
1. Użytkownik, który pobierze aplikację Traficar ze sklepu AppGallery na telefonie marki Huawei,
następnie zaloguje się i zarejestruje w usłudze Traficar w okresie trwania promocji jest
uprawniony do otrzymania kodu promocyjnego o wartości 50 zł brutto na jeden wynajem w
Traficar. Kod promocyjny otrzyma każdy użytkownik Traficar, który założy konto w aplikacji
mobilnej Traficar pobranej ze sklepu AppGallery na telefonie marki Huawei w okresie trwania
promocji, pozytywnie przejdzie proces weryfikacji, i jego konto stanie się aktywne. Kod
promocyjny zostanie również przypisany tym użytkownikom, którzy są zarejestrowanymi
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użytkownikami Traficar, pobiorą aplikację Traficar ze sklepu AppGallery na telefonie marki
Huawei i zalogują się na konto.
Kod promocyjny zostanie automatycznie przypisany do konta użytkownika Traficar w terminie
24h od pełnej aktywacji konta w systemie Traficar pod warunkiem spełnienia łącznie
warunków:
a. W okresie promocji pobierze i zaloguje się lub zarejestruje się w aplikacji Traficar pobranej
ze sklepu AppGallery na telefonie marki Huawei
b. Aplikacja Traficar jest zainstalowana na telefonie marki Huawei
c. Kod zostanie przypisany tylko do konta, które jako pierwsze zaloguje się w aplikacji na
danym telefonie Huawei (jeśli użytkownik otrzymał kod i zaloguje się do aplikacji danymi
innego konta na tym samym telefonie, to kod nie zostanie już przyznany)
Kod nie zostanie przyznany, jeśli użytkownik pobrał Aplikację Traficar ze sklepu AppGallery
zainstalowanego na telefonie innej marki niż Huawei. Dodatkowo kod nie zostanie przyznany,
jeśli na danym telefonie marki Huawei użytkownik zalogował się do konta Traficar i otrzymał
kod promocyjny.
Użytkownik po spełnieniu warunków otrzyma tylko 1 (jeden) kod promocyjny w okresie
trwania promocji.
Użytkownik może zobaczyć wartość Kodu promocyjnego po zalogowaniu się na swoje konto
do aplikacji mobilnej w zakładce Promocje.
Użytkownik powinien aktywować kod przed przejazdem w zakładce Promocje, klikając w
nazwę kodu promocyjnego.

Rozliczanie kodów promocyjnych
1. W przypadku, gdy wartość naliczonych Opłat jest wyższa niż wartość Kodu promocyjnego
wykorzystywanego przez Użytkownika, wysokość Opłaty zostaje pomniejszona tytułem rabatu
o wartość kodu promocyjnego, a Użytkownik zobowiązany zostaje do zapłaty pozostałej części
Opłaty.
2. W przypadku, gdy wartość naliczonych Opłat jest równa lub mniejsza niż wartość Kodu
promocyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, wysokość Opłaty zostaje pomniejszona
tytułem rabatu do kwoty 1 zł brutto, którą to kwotę Użytkownik zobowiązany jest zapłacić
tytułem Opłaty. Pozostała kwota Kodu promocyjnego (wartość Kodu promocyjnego
pomniejszona o kwotę wykorzystaną przez Użytkownika) przepada.
3. Zasady
rozliczania
kodów
promocyjnych
zawarte
są
w
regulaminie:
https://www.traficar.pl/pdf/promo/regulamin_kody_promocyjne.pdf
Reklamacje:
1. Reklamacje związane ze sposobem rozliczania Kodów promocyjnych należy składać pisemnie
na adres siedziby Traficar lub mailowo na adres: reklamacja@traficar.pl.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Traficar, a
Użytkownik zostanie poinformowany każdorazowo o sposobie jej rozstrzygnięcia.
Obowiązywanie:
1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020 r.

2. Liczba kodów promocyjnych jest ograniczona do 4000 sztuk. Traficar zakończy promocję po 7
dniach od wyczerpania puli kodów. Informacja o terminie zakończenia promocji zostanie
umieszczona w regulaminie.

