
 
Regulamin akcji promocyjnej 

„50%  taniej z BLIKIEM w JakDojadę” 
 

1. I. Postanowienia ogólne 
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę akcji promocyjnej 

realizowanej w ramach sprzedaży premiowej usług Organizatora pod nazwą „50% taniej z 
BLIKIEM w JakDojadę” (zwanej dalej „Promocja”) i określa prawa oraz obowiązki jego 
Uczestników. 

3. Organizatorem Promocji jest City-nav Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-784 Poznań przy ul. 
Grunwaldzkiej 43/4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000315182, REGON 300950301, NIP 778-145-87-13 (zwana 
dalej „Organizator”). 

4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
5. Promocja jest prowadzona w celu popularyzacji płatności za bilety komunikacji miejskiej  w  

aplikacji JakDojadę  oraz Systemu Płatności Mobilnych BLIK. 
6. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 13 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r. lub do 

wyczerpania puli nagród określonej w p. IV ust. 4 Regulaminu (dalej „Czas obowiązywania 
Promocji”), przy czym reklamacje będą rozpatrywane do dnia 10.03.2018 r. 

7. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą 
której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 471) 

 
 
 

II. Uczestnictwo w Promocji 
1. Uczestnikami Promocji (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne 

zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które są posiadaczami aplikacji mobilnej 
na telefon komórkowy z możliwością inicjowania płatności z wykorzystaniem Systemu 
Płatności Mobilnych BLIK. 

 
III. Zasady Promocji 

1. Warunkiem udziału w Promocji jest:  
a) zakupienie przez Uczestnika biletu komunikacji miejskiej poprzez aplikację JakDojadę, 

oraz łącznie 
b) uregulowanie płatności za bilet przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej poprzez wykonanie 

transakcji rozliczanej w ramach Systemu Płatności Mobilnych BLIK.  
2. Każdy z Uczestników może skorzystać z Promocji dowolną ilość razy, pod warunkiem 

spełnienia przesłanek określonych w ust. 1 powyżej. 
 

IV. Zniżki dla Uczestników 
1.  Przy zakupie oferowanych przez JakDojadę biletów opłacanych zgodnie z pkt III powyżej 

Uczestnik nabywający bilet będzie uprawniony do skorzystania ze zniżki o równowartości 
50% ceny zakupionego biletu, jednakże nie więcej niż 15 zł jednorazowo za zakupiony bilet.  

3. 2. Jednorazowo, dla jednej transakcji Uczestnik może otrzymać zniżkę, która w ujęciu 
kwotowym wynosi  maksymalnie 15,00 zł, zatem wszystkie transakcje na kwotę powyżej 
30,00 zł będą nagradzane  nagrodą pieniężną w maksymalnej wysokości 15,00 zł. 

4. 3. Pula zniżek dostępnych dla Uczestników jest ograniczona i wynosi łącznie 50.000,00 zł 
(pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 
 



V. Regulamin Promocji 
1. Organizator zapewnia Uczestnikom Promocji możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu 

Promocji, w szczególności Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla 
Uczestników Konkursu i wszystkich zainteresowanych na stronach JakDojadę oraz 
www.blikmobile.pl 

 
 

VI. Zasady postępowania reklamacyjnego 
1. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane w formie pisemnej na adres 

korespondencyjny Organizatora: City-nav Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 43/4, 60-784 Poznań z 
dopiskiem „50% taniej z BLIKIEM w JakDojadę”, od dnia rozpoczęcia Promocji do 14 dni po 
dacie zakończenia Promocji.  

2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 5 (pięciu) dni roboczych oraz kierowane na adres 
zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji. 

3. Bieżące zapytania dotyczące Promocji można również kierować za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: kontakt@jakdojade.pl.  

 
VIII. Postanowienia końcowe 

1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Promocją jest Organizator 
-  City-nav Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-784 Poznań przy ul. Grunwaldzkiej 43/4, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe 
Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000315182, REGON 300950301, NIP 778-145-87-13  

2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie niezbędnym dla organizacji 
Promocji (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Promocji, w tym udzielenia 
zniżki lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do 
treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych w 
związku z udziałem w promocji jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwia udział 
w Promocji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu zgodnie z postanowieniami 
Kodeksu cywilnego. 
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