Regulamin akcji promocyjnej „Płać BLIKIEM w aplikacji Mobilet, a oddamy Ci 50% za bilet ”.

I.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę akcji pod nazwą „Płać BLIKIEM w aplikacji Mobilet i a oddamy Ci
50% za bilet” (zwanej dalej „Promocja”) i określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników.
2. Organizatorem Promocji jest Mobile Traffic DATA Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu, 61-693 Poznań przy ul.
Drużbickiego 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000314214, REGON 300955095, NIP 9721188889 (zwana dalej „Organizator”).
3. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
a. „Bilet” – oznacza produkty i usługi takie jak bilety komunikacji miejskiej, bilety kolejowe, bilety
parkingowe, dystrybuowane przez MOBILET;
b. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną posiadającą konto Użytkownika w MOBILET korzystającą z
Aplikacji mobilnej umożliwiającej zakup biletów
c. „Konto Użytkownika” – oznacza konto utworzone przez MOBILET dla Użytkownika w systemie
teleinformatycznym MOBILET dostępne poprzez internet lub Aplikację mobilną;
d. „Partner/Partnerzy” – oznacza przedsiębiorców prowadzących sprzedaż Biletów za
pośrednictwem urządzeń samoobsługowych, korzystających z możliwości przyjmowania płatności
przy wykorzystaniu Systemu / Schematu BLIK, których lista stanowi Załącznik nr 2 do Umowy;
e. „Portal Partnera” – stronę internetową, gdzie Użytkownicy mogą nabywać Bilety lub dokonywać
Doładowań;
f. ”Regulamin promocji” – oznacza niniejszy regulamin akcji promocyjnej oraz zasady przyznawania
nagród pieniężnych przygotowane przez Organizatora oraz publikowane na stronach
internetowych Organizatora lub Partnerów;
g. ”Aplikacja mobilna” – oznacza aplikację informatyczną, za pomocą której Użytkownicy mogą
nabywać Bilety;
h. „Transakcja” – oznacza transakcję płatniczą dokonaną przez Użytkownika poprzez internet, na
Portalu Partnera lub w Aplikacji mobilnej w celu zapłaty za rozliczaną w Systemie / Schemacie
BLIK;
i. System Płatności / Schemat BLIK – oznacza system płatności detalicznych oraz schemat płatniczy
BLIK prowadzony przez Polski Standard Płatności spółkę z o.o. w Warszawie oraz nadzorowany
przez Narodowy Bank Polski.
4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Promocja jest prowadzona w celu popularyzacji płatności za Bilety z wykorzystaniem Systemu /
Schematu BLIK.
6. Czas trwania Promocji (dalej „Czas obowiązywania Promocji”) obejmuje okres:
- od 05.03.2018 r. do 01.07.2018 r, dokonywanie Transakcji mających za przedmiot nabycie Biletów w
ramach Promocji, za pośrednictwem strony internetowej urządzeń do sprzedaży Biletów należących
do Partnerów, na stronie internetowej Organizatora lub poprzez Aplikację mobilną i rozliczanych w
Systemie / Schemacie BLIK.
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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 471).
8. Nagroda pieniężna stanowi nagrodę uzyskaną w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21
ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 , poz. 2032).
9. Promocja dostępna jest dla klientów, których aplikacja bankowa umożliwia płatności BLIK bez
przepisywania kodu, czyli klientów korzystających z aplikacji Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A.,
BZWBK S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., PKO Bank Polski S.A.

II. Uczestnictwo w Promocji
Uczestnikami Promocji są Użytkownicy spełniający zasady Promocji oraz warunki otrzymania nagrody
opisane w pkt. III i IV Regulaminu („Uczestnicy”) w Czasie Obowiązywania Promocji.
III. Zasady Promocji
1. Aby wziąć udział w Promocji, w dniach od 05.03.2018 r. do 01.07.2018 r. należy dokonać Transakcji
polegającej na zakupie Biletu za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej i opłaceniu zakupu z
wykorzystaniem Systemu / Schematu BLIK. Promocją nie będą objęte doładowania kont.
2. Warunkiem otrzymania nagrody w Promocji jest dokonanie Transakcji polegającej na zakupieniu Biletu
zgodnie z pkt III.1 powyżej.
3. Każdy z Uczestników może skorzystać z Promocji dowolną ilość razy, pod warunkiem dokonania
Transakcji za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej na kwotę minimum 1,00 zł W związku z uczestnictwem
w Promocji, do dokonywania zakupów i realizowania Transakcji za pośrednictwem Aplikacji mobilnej,
Uczestnik nie może wykorzystywać danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem,
w szczególności niedozwolone jest posługiwanie się cudzym imieniem i nazwiskiem lub innymi danymi,
w celu podszywania się pod inną osobę.
4. Promocja może być łączona z benefitami własnymi oferowanymi przez Partnerów w dniu sprzedaży
Biletów, przez cały Czas Okres Obowiązywania Promocji.
IV. Nagrody
1. W Promocji przewidziano nagrody pieniężne w wysokości 50% (jednak nie więcej niż 15 zł
jednorazowo) wartości każdej zaksięgowanej Transakcji dokonanej przez Uczestnika za pośrednictwem
Aplikacji mobilnej i opłaconej przy użyciu Systemu Płatności / Schematu BLIK
2. Minimalna kwota Transakcji uprawniającej do skorzystania z Promocji wynosi 1 zł, zatem minimalna
wartość nagrody pieniężnej w ujęciu kwotowym wynosi 0,50 zł.
3. Jednorazowo, dla jednej Transakcji Uczestnik może otrzymać nagrodę pieniężną, która w ujęciu
kwotowym wynosi 15 zł, zatem wszystkie Transakcje na kwotę powyżej 30 zł będą nagradzane
nagrodą pieniężną w maksymalnej wysokości 15 zł.
4. Pula nagród pieniężnych jest ograniczona i wynosi łącznie 50 000 zł. Wyczerpanie puli nagród
powoduje zakończenie Promocji, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7 niżej niniejszego rozdziału IV
Regulaminu.
5. Nagroda pieniężna naliczana za każdą zaksięgowaną Transakcję opisaną w pkt. 1 , jest zaokrąglana do
dwóch miejsc po przecinku i przekazywana przez Organizatora na rachunek bankowy Uczestnika, z
którego dokonano Transakcji zakupu Biletów, w ciągu 7 dni od daty zakupu Biletów w Czasie
Obowiązywania Promocji.
6. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu rzeczowego w zamian za
nagrodę pieniężną.
7. W przypadku niewyczerpania się puli nagród, o której mowa w pkt. 4 wyżej niniejszego rozdziału IV
Regulaminu w Czasie Obowiązywania Promocji, Organizator może prawo zwiększyć ilość i/lub wartości
nagród pieniężnych oraz przedłużyć Czasu Obowiązywania Promocji. Wszystkie nagrody pieniężne
niewykorzystane w Promocji pozostają do dyspozycji Organizatora.
V. Regulamin Promocji
Organizator zapewnia Uczestnikom Promocji możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji, w
szczególności Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników i wszystkich
zainteresowanych na stronie www.mobilet.pl, w Portalach Partnerów oraz na stronie www.blikmobile.pl.
VI. Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane w formie pisemnej na adres korespondencyjny
Organizatora:

Mobile Traffic DATA Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu, 61-693 Poznań przy ul. Drużbickiego 11, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314214, REGON
300955095, NIP 9721188889, od dnia rozpoczęcia Promocji do 14 dni po dacie zakończenia Promocji,
tj. do dnia 14.07.2018 r.
2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 5 (pięciu) dni roboczych oraz kierowane na adres zwrotny
podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji.
3. Reklamacje dotyczące przebiegu płatności za bilety za pośrednictwem urządzeń należących do Mera
Systemy, gdzie dostępna jest możliwość realizacji płatności rozliczanych z wykorzystaniem Systemu
Płatności / Schemacie BLIK powinny być zgłaszane do właściwego dla Uczestnika dokonującego
transakcji płatniczej banku będącego wydawcą aplikacji mobilnej umożliwiającej Uczestnikowi
płatności BLIK. Reklamacje rozpatrywane są przez banki w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia
zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym lub właściwym regulaminem rozpatrywania reklamacji.
4. Bieżące zapytania dotyczące Promocji można również kierować za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres email: pomoc@mobilet.pl
VIII. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych jest Mobile Traffic DATA Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu, 61-693
Poznań przy ul. Drużbickiego 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000314214, REGON 300955095, NIP 9721188889
2. 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie niezbędnym dla organizacji Promocji
(w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Promocji, w tym wydania nagrody pieniężnej,
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. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.03.2018 r.

