
Dokonaj wyboru „Płać przez Aplikację”, zamów kurs i zapłać mniej o 10 zł 

  

  

REGULAMIN:  

  

Pasażer poprzez udział w promocji akceptuje niniejsze warunki promocji.  Jednocześnie z niniejszym 

regulaminem warunki obowiązują pasażera korzystającego z systemu Pols Taxi i płacącego 

bezgotówkowo przez aplikację.   

  

§ 1.  

Organizator Organizatorem promocji jest Pols Group sp. z o.o., ul. Pożaryskiego 25 lok 36, 04-703 

Warszawa,  zwana dalej „Pols Taxi“.  

  

  

§ 2. Uczestnictwo 

  

a. Udział w promocji ma miejsce w momencie zamówienia usługi przewozu osób taksówką za 

pośrednictwem aplikacji Pols Taxi.    b. Prawo uczestnictwa przysługuje wyłącznie osobom od 18 roku 

życia, będącym zarejestrowanymi użytkownikami aplikacji Pols Taxi dla pasażerów. Udział jest 

ograniczony do wszystkich kursów w okresie promocji, na obszarze obowiązywania, zamówionych za 

pośrednictwem aplikacji Pols Taxi, za które płatność dokonywana jest bezgotówkowo (karty Visa, 

Mastercard, AMEX). c.  Udział z wykorzystaniem „kursów pozorowanych” jest niedopuszczalny. 

„Kursami pozorowanymi“ określa się takie kursy Pols Taxi, które wykonywane są wyłącznie w celu 

uzyskania dopłaty ze strony Pols Taxi w zmowie z taksówkarzem. Podejrzenie takiego rodzaju „kursu 

pozorowanego” zachodzi zwłaszcza wtedy, gdy podczas okresu promocji ma miejsce w krótkich 

odstępach czasu pośrednictwo i rozliczenie wielu kursów Pols Taxi pomiędzy tymi samymi 

uczestnikami. W przypadku podejrzenia Pols Taxi jest w każdym czasie uprawniona według własnego 

uznania aż do zakończenia okresu promocji do zablokowania uczestników bez zapowiedzi lub 

skasowania odpowiednich kont klientów. d. Dodatkowo w przypadku nieuprawnionego skorzystania z 

dopłaty w ramach promocji Pols Taxi jest uprawniona do uzyskania odszkodowania od pasażera 

lub/oraz kierowcy.  

  

§ 3. Zasady 

  

a. Promocja Pols Taxi odbywa się w Warszawie, w okresie od dnia 01.02.2020 do odwołania. Promocja 

Pols Taxi polega na udzieleniu zniżki wszystkim pasażerom Pols Taxi, którzy w okresie promocji i na 

obszarze jej obowiązywania zamówią taksówkę za pomocą aplikacji Pols Taxi i opłacą nią za przejazd.  

c. Promocja obowiązuje wyłącznie na terenie Warszawy i jednocześnie taksówka w trakcie kursu nie 

może opuścić administracyjnych granic miasta, w którym kurs się rozpoczął.   



   

§ 4. Udział w  promocji. 

  

a. W przypadku nowego pasażera w celu wzięcia udziału w promocji należy zainstalować aplikację 

Pols Taxi  na smartfonie ze sklepu z aplikacjami i zarejestrować się podając wymagane dane (karta 

Visa, Mastercard, AMEX) i zaakceptować „Ogólne warunki korzystania z aplikacji Pols Taxi.     

b. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia kursu na obszarze promocji i w okresie promocji Pols 

Taxi, zamówionego poprzez aplikację Pols Taxi oraz płatności bezgotówkowej poprzez aplikację 

pasażer automatycznie uczestniczy w promocji i płaci o 10 zł brutto mniej za każdy wykonany 

przejazd w taksówce Pols Taxi.    

c. Cenę przejazdu brutto ustala się według obowiązującej w danej taksówce taryfy na podstawie 

wskazań taksometru. Cena przejazdu brutto zawiera: opłatę za kilometr, opłatę początkową oraz 

opłatę za postój. Nie zawiera napiwków dla kierowcy. Pasażer uczestniczący w promocji płaci o 10 zł 

mniej ceny przejazdu brutto za każdym razem kiedy w określonym terminie podanym w pkt. 3.a. z 

kursu skorzysta.  

  

§ 5. Pozostałe postanowienia 

  

Pols Taxi może dokonać zmiany niniejszych warunków promocji, jeśli zawierają luki prawne 

(uzupełnienia) lub gdy wystąpią w późniejszym okresie przeszkody prawne lub faktyczne mogące mieć 

znacząco negatywny wpływ na cel promocji . Promocja podlega prawu polskiemu. Ewentualne spory 

będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Pols Group Sp. z o.o. 


