Regulamin promocji „Promocja usługi parkowania eCar od TAURONA”
1.

Organizatorem promocji pod nazwą „Promocja eCar od TAURONA” zwanej dalej „Promocją”,
jest Magenta Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach,
ul. ks. Ściegiennego 3 (40-114 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660388, NIP: 6342886211, REGON: 366455369, o
kapitale zakładowym w wysokości 1 500 000,00 zł, zwana dalej „Usługodawcą”.

2.

Usługodawca oferuje usługę wynajmu samochodów elektrycznych pod marką „eCar od
TAURONA”, zwaną dalej „Usługą”.

3.

Zasady i warunki korzystania z Usługi określa odrębny „Regulamin usługi eCar od TAURONA”,
zwany dalej „Regulaminem Usługi”.

4.

Pojęcia zapisywane w niniejszym regulaminie od dużej litery, lecz w nim niezdefiniowane, mają
znaczenie nadane im w Regulaminie Usługi.

5.

Celem Promocji jest promowanie Usługodawcy i zachęcenie do korzystania z Usługi.

6.

Promocja obowiązuje wyłącznie w dniach od 01 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r.

7.

Promocja obowiązuje wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Katowice.

8.

Z Promocji może skorzystać każdy Użytkownik posiadający urządzenie mobilne z do dostępem do
Konta Użytkownika za pomocą Aplikacji lub dedykowanej strony www oraz spełniający pozostałe
warunki korzystania z Usługi, określone w Regulaminie Usługi.

9.

Promocja polega na tym, że w okresie wskazanym w pkt 6 powyżej, Usługodawca stosuje
obniżoną opłatę za korzystanie z Pojazdu w ramach Usługi parkowania, która wynosi 0,25 zł
(dwadzieścia pięć groszy) brutto za minutę natomiast kwota za minutę jazdy wynosi 1 zł brutto
za 1 minutę (jedną minutę) trwania Umowy najmu.

10.

Promocyjna opłata, o której mowa powyżej, jest naliczana automatycznie w ramach Aplikacji.
W celu skorzystania z Promocji nie jest wymagane złożenie jakiegokolwiek oświadczenia przez
Użytkownika, o którym mowa w pkt 8 powyżej.

11.

Promocyjna opłata, o której mowa powyżej, obowiązuje wyłącznie w okresie wskazanym powyżej.
Promocyjna opłata pozostaje bez wpływu na inne opłaty (np. opłaty dodatkowe), jakie mogą być
ewentualnie należne Usługodawcy od Użytkownika zgodnie postanowieniami Regulaminu Usługi
i cennikami stosowanymi przez Usługodawcę.

12.

Promocja ulega zakończeniu z upływem dnia 31 marca 2019 r. Z chwilą zakończenia Promocji
Usługodawca stosuje standardową opłatę za korzystanie z Pojazdu w ramach Usługi, wskazaną
w Regulaminie Usługi.

13.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu
Usługi.
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