REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„1,89 zł ZA PRZEJAZD INDYWIDUALNY NA LOTNISKO SZCZECIN GOLENIÓW”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod nazwą: „1,89 zł za przejazd indywidualny na lotnisko Szczecin
Goleniów” („Promocja”) jest Get Ride Spółka Cywilna Wojciech Pelczyk, Kamil Martyniuk z siedzibą
w Szczecinie.
2. Okres obowiązywania Promocji: od 01.06.2017 r. do 30.09.2017 r.
3. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:
a. Get Ride – (zamiennie: „Organizator”) Get Ride Spółka Cywilna Wojciech Pelczyk, Kamil Martyniuk,
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, numer NIP: 851 317 18 86.
b. Promocja – (zamiennie: „Akcja promocyjna”) akcja promocyjna organizowana przez Get Ride, która
polega na udzieleniu Rabatu dla Klientów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
c. Klient – konsument w rozumieniu art. 221 k.c., który w okresie obowiązywania Promocji spełni
łącznie warunki Promocji opisane w niniejszym regulaminie.
d. Rabat – po spełnieniu warunków promocji Klient może otrzymać Rabat w wysokości określonej
w niniejszym regulaminie na Przejazd objęty Promocją.
e. Zniżka – przy rezerwacji przejazdu w dwie strony, Klient może otrzymać dodatkową zniżkę na
przejazd powrotny.
f. Przejazd – usługa przewozu osób na trasie Szczecin – lotnisko Szczecin Goleniów lub lotnisko
Szczecin Goleniów – Szczecin wykonywana przez Get Ride za pomocą floty samochodowej Get Ride
lub partnerów Get Ride.
g. Formularz zgłoszeniowy – (Zamiennie: „Formularz”) elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny
pod adresem: www.promocja.getride.pl.
h. Rejestracja – założenie konta użytkownika na stronie internetowej www.GetRide.pl/rejestracja.
i. Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego.
§2
Warunki udziału w Promocji
1. Promocja przeznaczona jest dla Klienta, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., który
w okresie obowiązywania Promocji spełni łącznie następujące warunki:
a. Nigdy wcześniej nie był Klientem Get Ride.
b. Nigdy nie korzystał z usług Get Ride jako pasażer. Dotyczy to również przejazdów
zamawianych przez firmy.
c. Wypełni
Formularz
zgłoszeniowy
dostępny
pod
adresem
internetowym:
www.promocja.getride.pl.
d. Dobrowolnie za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego udostępni dla Get Ride
następujące, zgodne ze stanem faktycznym informacje:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Imię
Nazwisko,
numer telefonu kontaktowego,
adres e-mail,
preferowaną datę przejazdu,
oraz w przypadku zaznaczenia opcji Przejazdu powrotnego – preferowaną datę
Przejazdu powrotnego.
e. Zaakceptuje niniejszy Regulamin akcji promocyjnej.
f. Wyrazi zgodę na kontakt w celu realizacji przejazdu.
g. Wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach Get Ride.
h. Utworzy konto na stronie internetowej: www.GetRide.pl/rejestracja z użyciem adresu email użytego w Formularzu
i. Zaloguje się na swoje konto na stronie internetowej: http://www.getride.pl/logowanie przy
użyciu adresu e-mail oraz hasła użytego podczas Rejestracji.
j. Po zalogowaniu w sekcji „Moje dane” (dalej: „Moje Dane”) pod adresem internetowym:
http://www.getride.pl/twoje-konto uzupełni swoje dane a w szczególności:
i. Imię i Nazwisko,
ii. ulica i numer lokalu,
iii. kod pocztowy
iv. miasto,
v. Adres e-mail,
vi. Telefon.
k. Informacje podane w Moje Dane muszą być identyczne z podanymi w Formularzu.
l. Opłaci przejazd przelewem lub przez specjalnie wygenerowany link płatności internetowych
DotPay maksymalnie siedem dni przed planowanym wyjazdem.
2. Przejazd musi być rezerwowany z minimum czternastodniowym (14 dni) wyprzedzeniem.
3. Klient jest zobligowany zapoznać się i przestrzegać „Regulamin świadczenia usługi transportowej” przez
Get Ride dostępnego w siedzibie Get Ride lub na stronie internetowej www.getride.pl/regulamin.
4. Klient w każdej chwili może zrezygnować z brania udziału w Akcji promocyjnej. O chęci przerwania
udziału w Programie Klient musi poinformować Get Ride.
§3
Przyznawanie Rabatu i Zniżki
1. Po przesłaniu przez Klienta Formularza, Get Ride skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pomocą
poczty elektronicznej na numer lub adres e-mail podany przez klienta w Formularzu.
2. Get Ride nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane informacje przez Klienta w Formularzu
zgłoszeniowym.
3. Get Ride poprosi Klienta o podanie szczegółów planowanych Przejazdów, szczególnie o daty i godziny
wylotu, adres odbioru i docelowy, ilość podróżujących osób oraz dodatkowe informacje potrzebne do
zrealizowania przez Get Ride Przejazdu.
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4. Jeśli Klient nie dokonał Rejestracji oraz nie uzupełnił pól Moje Dane, Get Ride poprosi Klienta o
uzupełnienie tych informacji.
5. Nie podanie przez Klienta wszystkich informacji o jakie poprosi Get Ride lub brak Rejestracji lub brak
uzupełnienia pól Moje Dane wykluczy Klienta z możliwości otrzymania Rabatu i Zniżki.
6. Get Ride jeśli ma taką możliwość, w zamian za spełnienie warunków Promocji określonych w §2 pkt 1 i 2
oraz §3 pkt 1-4 może przyznać Klientowi Rabat na Przejazd na trasie Szczecin-Goleniów lotnisko lub
Goleniów lotnisko – Szczecin w wysokości:
a. 187,11 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem złotych 11/100 groszy) dla samochodu BMW
serii 5 lub Volkswagen Passat CC (do 3 pasażerów),
b. 207,11 zł (słownie: dwieście siedem złotych 11/100 groszy) dla samochodu Mercedes Viano
(od 3 do 6 pasażerów).
7. Końcowa cena promocyjna Przejazdu to 1,89 zł (słownie: jeden złoty 89/100 groszy).
8. Standardowa cena Przejazdu Get Ride dla Klienta wynosi:
a. 189,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100 groszy) dla samochodu BMW
serii 5 lub Volkswagen Passat CC,
b. 209,00 zł (słownie: dwieście dziewięć złotych 00/100 groszy) dla samochodu Mercedes
Viano,
9. Maksymalna ilość przyznawanych przez Get Ride Rabatów wynosi 20 (słownie: dwadzieścia)
w każdym miesiącu kalendarzowym obowiązywania Promocji. W okresie całej promocji zostanie
przyznanych maksymalnie 80 (słownie: osiemdziesiąt) Rabatów.
10.Get Ride przyznaje Rabat w kolejności zgłoszeń wysłanych za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
11.Jeden Klient może otrzymać Rabat tylko jeden raz.
12.Get Ride ma prawo nie przyznać Rabatu w przypadku:
a. błędnych, niepełnych lub niezgodnych z prawdą informacji przesłanych za pośrednictwem
Formularza zgłoszeniowego,
b. gdy osoba wysyłająca Formularz:
i. nie jest Konsumentem wg art. 221 k.c.,
ii. była już wcześniej Klientem Get Ride,
iii. korzystała z usług Get Ride jako pasażer. Dotyczy to przejazdów zamawianych przez
Firmy
c. gdy Klient nie opłaci przejazdu,
d. gdy Get Ride nie ma możliwości zrealizowania Przejazdu w terminie wybranym przez
Klienta,
e. w przypadku innych zdarzeń nie zależnych od Get Ride.
13.W przypadku rezerwacji przez Klienta przejazdu w dwie strony, Get Ride przyzna Klientowi Rabat na
przejazd w jedną stronę z zastrzeżeniem §3 pkt 11 i 12 oraz udzieli Zniżki w wysokości 10% na przejazd
powrotny.
14.Zniżka zostanie odliczona od standardowej ceny przejazdu określonej w §3 pkt 8.

Strona 3 z 4

§4
Ochrona danych osobowych
1. Za zgodą Klienta jego dane osobowe znajdują się w bazie Get Ride. Administratorem danych jest Get
Ride. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji Promocji lub w zakresie
określonym zgodą Uczestnika Programu oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, w szczególności marketingu
bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Dane te są chronione
i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015
r. poz. 2135, z późn. zm.). Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz
żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna dla zrealizowania Promocji. Uczestnik
Programu ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
§5
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
Get Ride ma prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.
Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Get Ride oraz na stronie www.promocja.getride.pl.
Organizator ma prawo do zakończenia Programu w każdym czasie. W takim przypadku przyznane
i opłacone Przejazdy zostaną zrealizowane przez Get Ride. Przejazdy przyznane ale nieopłacone zostaną
anulowane.
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