
Regulamin konkursu walentynkowego ‘Z miłości do mobilności’

1. Organizatorem konkursu jest HoppyGo Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II
27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem
KRS: 0000818732, NIP: 5272920970, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 5.000
zł (dalej ‘Organizator’ lub ‘HoppyGo’).

2. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto w dniach od 3 lutego 2023 r. do 10 lutego 2023 r. do godz.
14:02 włącznie, odpowie poprawnie na pytanie konkursowe opublikowane w poście na profilu HoppyGo
Polska na platformie Facebook. Zniżka w ramach konkursu ‘Z miłości do mobilności’ przysługuje
uczestnikom, którzy w rezultacie zwycięstwa w konkursie otrzymają jeden z trzech voucherów na
wynajem auta do wykorzystania na platformie HoppyGo o wartości kolejno 300 zł, 200 zł oraz 100 zł.

3. Celem konkursu jest promowanie usługi wynajmu aut za pośrednictwem platformy HoppyGo wśród
Użytkowników.

4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 3 lutego do 10 lutego
2023 r. do godz. 14:02 włącznie. Wówczas konkurs automatycznie ulega zakończeniu.

5. Warunkiem wykorzystania przyznawanych w konkursie nagród - voucherów na wynajem auta w
HoppyGo, jest pełna rejestracja Użytkownika na platformie HoppyGo zakończona pozytywną weryfikacją
dokonaną przez HoppyGo oraz nadaniem dostępu do korzystania z usług wynajmu aut za pomocą
aplikacji HoppyGo.

6. Aby wziąć udział w konkursie ‘Z miłości do mobilności’, należy w komentarzu pod postem konkursowym
HoppyGo Polska zamieszczonym na profilu Facebook HoppyGo Polska, ułożyć w odpowiedniej kolejności
marki samochodów, które były najczęściej wynajmowane na platformie HoppyGo w Polsce w 2022 roku.
Komentarz należy opublikować w dniach od 3 do 10 lutego 2023 roku do godziny 14:02 włącznie. W
rezultacie, w dniu 10 lutego 2022 roku, zostaną wyłonione 3 pierwsze poprawne odpowiedzi, których
autorzy otrzymają voucher do wykorzystania w HoppyGo. Trzy pierwsze poprawne odpowiedzi zostaną
nagrodzone voucherami na kwoty odpowiednio 300 zł, 200 zł oraz 100 zł. O kolejności przyznania
voucherów decyduje kolejność udzielenia poprawnych odpowiedzi.

7. Zwycięstwo w konkursie ‘Z miłości do mobilności’, skutkuje otrzymaniem vouchera do wykorzystania na
platformie HoppyGo. Jeśli opłata za wynajem po wykorzystaniu vouchera będzie wyższa niż wartość
otrzymanego vouchera, użytkownik HoppyGo zobowiązany jest do zapłaty pozostałej części opłaty
zgodnie z obowiązującym Regulaminem HoppyGo. Zniżka w ramach promocji ‘Z miłości do mobilności’
dotyczy jedynie opłaty za wynajem i jednocześnie nie dotyczy opłaty za ubezpieczenie w okresie
wynajmu, którą Użytkownik HoppyGo zobowiązany jest pokryć.

8. W ramach konkursu ‘Z miłości do mobilności’ zwycięzca otrzymuje voucher na wynajem auta do
wykorzystania w HoppyGo. Niewykorzystane środki z tytułu wykorzystania vouchera dla danego
wynajmu, nie pozostają na koncie. Każdy voucher jest ważny 6 miesięcy od daty jego otrzymania.

9. Zwycięzca konkursu ‘Z miłości do mobilności’ otrzymany bonus może wykorzystać tylko i wyłącznie przy
wypożyczeniu auta na platformie HoppyGo. Kwota zniżki nie może zostać wymieniona i wypłacona
w formie pieniężnej lub innej postaci.

HoppyGo Poland Sp. z o.o. | Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa | NIP: 5272920970 | KRS: 0000818732 | Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie | wysokość kapitału zakładowego wpłaconego w całości:
5.000 zł | hoppygo.com

http://hoppygo.com


10. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@hoppygo.com lub
listownie na adres HoppyGo Poland Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. Zgłaszając
reklamację należy opisać jej przyczynę. Każda reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne
użytkownika, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail podany przy rejestracji w HoppyGo. Prawo do złożenia
reklamacji przysługuje wszystkim korzystającym z akcji promocyjnej.

11. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi
we wskazanym terminie oznaczać będzie pozytywne uznanie reklamacji. Odpowiedź na reklamację
zostanie przekazana drogą mailową lub w formie listownej.

12. Akcja promocyjna ‘Z miłości do mobilności’ nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym
ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu
art. 2 ustawy  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016.471 j.t.).

13. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników akcji promocyjnej ‘Z miłości do mobilności’ są określone
wyłącznie w niniejszym regulaminie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
zastosowanie mają postanowienia obowiązujące w Regulaminie HoppyGo oraz bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu pod warunkiem,
że zmiana ta nie naruszy praw nabytych przed zmianą regulaminu przez Uczestników akcji promocyjnej.
Organizator powiadomi Uczestników o ewentualnej zmianie regulaminu poprzez poinformowanie o jego
dostępności na stronie internetowej hoppygo.com.

15. Umowa między stronami w zakresie warunków promocji Z miłości do mobilności’ podlega prawu
polskiemu.
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