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Regulamin akcji promocyjnej 

„50% z BLIK w M1 TAXI” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę akcji promocyjnej pod 

nazwą „50% z BLIK w M1 TAXI” (zwanej dalej „Promocja”) i określa prawa oraz obowiązki 

jego Uczestników. 

2. Organizatorem Promocji jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna w Poznaniu, ul. 

Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do  rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 

4 848 500,00 zł wpłacony w całości, posiadająca REGON 300878437 oraz NIP 7773061579, 

prowadząca serwis płatności internetowych pod nazwą tpay.com (zwana dalej 

„Organizator”). 

3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Promocja jest prowadzona w celu popularyzacji płatności online z wykorzystaniem aplikacji 

Fastpass oraz systemu płatności mobilnych BLIK. 

5. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 15 września 2017 r. do 15  listopada  2017 r. lub do 

wyczerpania puli nagród określonej w p. IV ust. 4 Regulaminu (dalej „Czas obowiązywania 

Promocji”), przy czym reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej do dnia 22  listopada 2017 r. 

6. 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). 

7. Nagroda pieniężna, szczegółowo określona w p. IV Regulaminu, 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 (tj. Dz. U. z 2012 poz. 361 ze zm.). 

 

II. Uczestnictwo w Promocji 

Uczestnikami Promocji (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne 

zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które są posiadaczami rachunku bankowego z 

możliwością dokonywania płatności z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych BLIK. 

 

III. Zasady Promocji 

1. Aby wziąć udział w Promocji, w Czasie obowiązywania Promocji należy skorzystać z przejazdu 

taksówką zrzeszoną w korporacji taksówkarskiej M1 TAXI w Poznaniu (M1 TAXI spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, os. Władysława 

Łokietka 1E, 61-616 Poznań, zwana dalej: „,M1 TAXI”, gdzie dostępna jest możliwość 

płatności z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych BLIK, z wykorzystaniem aplikacji 

Fastpass. Minimalna kwota transakcji upoważniająca do wzięcia udziału w Promocji wynosi 

5,00 zł.  

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest dokonanie płatności z wykorzystaniem systemu 

płatności mobilnych BLIK za przejazd opisany w ust. 1 powyżej.  

3. Każdy z Uczestników może skorzystać z Promocji dowolną ilość razy, jednak nie więcej niż  raz  

w ciągu doby, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w ust. 1-2 powyżej. 

4. Promocja może być łączona z benefitami własnymi oferowanymi przez M1 TAXI, przez cały 

okres obowiązywania Promocji. 
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IV. Nagrody 

1. W Promocji przewidziano nagrody pieniężne w wysokości 50% (jednak nie więcej niż 15 zł) 

wartości każdej zaksięgowanej transakcji bezgotówkowej dokonanej przez Uczestnika przy 

użyciu systemu płatności mobilnych BLIK, z wykorzystaniem aplikacji Fastpass, stanowiącej 

zapłatę za przejazd taksówką M1 TAXI. 

2. Minimalna kwota transakcji uprawniającej do skorzystania z Promocji wynosi 5,00 zł, zatem 

minimalna wartość nagrody pieniężnej w ujęciu kwotowym wynosi 2,50 zł. 

3. Jednorazowo, dla jednej transakcji Uczestnik może otrzymać nagrodę pieniężną, 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. Pula nagród pieniężnych jest ograniczona i wynosi łącznie 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 

złotych). 

5. Nagroda pieniężna naliczana za każdą zaksięgowaną transakcję opisaną w ust. 1, jest 

zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku i przekazywana na rachunek bankowy Uczestnika, 

z którego zlecono płatność za przejazd taksówką M1 TAXI, w ciągu 14 dni od daty dokonania 

płatności. 

6. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu rzeczowego w zamian 

za nagrodę pieniężną. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości i/lub wartości nagród pieniężnych 

oraz przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji, odpowiednio w przypadku nadwyżki 

lub wyczerpania dostępnej puli nagród pieniężnych, wskazanej w ust. 4 powyżej. 

8. Wszystkie nagrody pieniężne niewykorzystane w Promocji pozostają do dyspozycji 

Organizatora. 

9. Nagroda pieniężna wypłacana w ramach Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego, za 

wyjątkiem sytuacji, gdy jest ona otrzymywana przez Uczestnika w związku z prowadzoną 

przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiącą przychód z tej działalności, 

zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 poz. 361 ze zm.). 

 

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 Konkursu i wszystkich zainteresowanych na stronach tpay.com, fastpass.pl, oraz 

taxi.poznan.pl. 

 

VI. Zasady postępowania reklamacyjnego 

1. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane w formie pisemnej na adres 

korespondencyjny Organizatora: Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Święty Marcin 73/6, 

61-808 Poznań, z dopiskiem „50% z BLIK w M1 TAXI”, od dnia rozpoczęcia Promocji do 14 dni 

po dacie zakończenia Promocji, tj. najpóźniej do dnia 6 grudnia 2017r. Reklamacje przesłane z 

datą stempla pocztowego późniejszą, niż 6 grudnia 2017 r., nie będą uwzględniane. 

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: hello@fastpass.pl. 
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VIII. Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna w 

Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do  rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał 

zakładowy 4 848 500,00 zł wpłacony w całości, posiadająca REGON 300878437 oraz NIP 

7773061579 

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. 

 

 


