Regulamin Promocji „Zarabiaj z kartą Revolut”

§1
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia promocji „Zarabiaj z kartą
Revolut”.
2. Uczestnikiem promocji może zostać każdy Użytkownik korzystający z Usług Autopay za
pośrednictwem strony internetowej autopay.pl lub aplikacji Autopay by blue media, który
spełni warunki określone w niniejszym regulaminie.

§2
Definicje
Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1) Aplikacja – Aplikacja Autopay w rozumieniu postanowień Regulaminu usług Autopay.
2) Karta Promocyjna – Karta wydana przez Revolut, ustawiona w Aplikacji jako domyślny
mechanizm rozliczania opłat za Przejazdy, będąca kartą fizyczną lub wirtualną.
3) Organizator – Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców
Warszawy 6, kod pocztowy: 81-718, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale
zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym).
4) Promocja – niniejsza Promocja „Zarabiaj z kartą Revolut”.
5) Regulamin – niniejszy regulamin promocji „Zarabiaj z kartą Revolut”.
6) Regulamin usług Autopay – Regulamin usług Autopay, dostępny pod adresem:
https://autopay.pl/pliki-do-pobrania/dokumenty
7) Revolut – Revolut Ltd (spółka prawa brytyjskiego zarejestrowana pod numerem 08804411)
posiada upoważnienie Financial Conduct Authority na mocy brytyjskiej ustawy o
elektronicznych instrumentach płatniczych z 2011 r. (numer referencyjny spółki: 900562), z
siedzibą pod adresem: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, England, E14 4HD.

8) Uczestnik – Użytkownik Aplikacji, który w okresie od 14.02.2020 r. do 08.03.2020 r. po raz
pierwszy zarejestrował się w Aplikacji i spełnił pozostałe warunki określone w niniejszym
Regulaminie.
9) Zwrot – kwota wypłacana Uczestnikowi, na zasadach wskazanych w Regulaminie.
- pozostałym pojęciom niezdefiniowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się brzmienie
określone w Regulaminie Aplikacji.

§3
Zasady Promocji
1. Promocja trwa od 14.02.2020 r. do 08.03.2020 lub do wyczerpania puli Zwrotów promocyjnych (o ile nastąpi to wcześniej) i jest kierowana do osób, które w okresie jej trwania po raz
pierwszy zarejestrują się w Aplikacji.
2. Aby zostać Uczestnikiem Promocji Użytkownik musi spełnić łącznie następujące warunki:
a. Po raz pierwszy zarejestrować się w Aplikacji, z zastrzeżeniem ust. 8;
b. Zaakceptować za pośrednictwem Aplikacji w wersji mobilnej (Autopay by blue media)
Regulamin;
c. Przypisać w Aplikacji Kartę wydaną przez Revolut i ustawić ją jako źródło płatności za
przejazdy we wszystkich lub wybranych pojazdach;
d. Wykonać w okresie Promocji dwa Przejazdy Autostradą A1 (Amber One), za które
zostanie pobrana z Karty Promocyjnej kwota nie mniejsza niż 5,00 zł (słownie: pięć
złotych) za każdy;
3. Każdemu Uczestnikowi – w okresie trwania Promocji - Organizator przyzna Zwrot
odpowiadający 20% kwoty zrealizowanych Przejazdów, nie więcej jednak niż 15,00 zł
(słownie: piętnaście złotych) od jednego Przejazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, zrealizowanych po
zakwalifikowaniu się do Promocji, pod warunkiem, że płatność za te Przejazdy została
uiszczona za pośrednictwem Aplikacji i przy użyciu Karty Promocyjnej.
4. Wartość pojedynczego Zwrotu nie będzie niższa niż 1,00zł (słownie: jeden złoty) i wyższa niż
15,00zł (słownie: piętnaście złotych).

5. W Promocji biorą udział tylko te Przejazdy, które zostały należycie opłacone przy użyciu Karty
Promocyjnej, w okresie trwania Promocji.
6. Zwrot zostanie wykonany przez Organizatora, na rachunek płatniczy prowadzony przez
Revolut i przypisany do Karty Promocyjnej. Uczestnik otrzyma Zwrot w terminie do 14 dni
roboczych od zrealizowania i opłacenia Przejazdu objętego Promocją.
7. Minimalna pula Zwrotów wynosi 80.000,00 złotych i może zostać zwiększona przez
Organizatora. O wyczerpaniu puli Zwrotów i zakończeniu Promocji Organizator poinformuje
Użytkowników za pośrednictwem strony https://autopay.pl/
8. Użytkownik, który w trakcie trwania Promocji usunie konto w Aplikacji, nie będzie
uprawniony do dalszego uczestnictwa w Promocji.

§4
Reklamacje
Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w § IX
Regulaminu Aplikacji.

§5
Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (w tym Uczestników) jest Organizator.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora w celu organizacji i prowadzenia Promocji,
w tym dokonywania Zwrotów.
3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym praw
przysługujących Użytkownikom, dostępne są w Polityce Prywatności znajdującej się pod
adresem: https://bm.autopay.pl/regulations/service-privacy-policy

§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora:
https://autopay.pl/pliki-do-pobrania/dokumenty

2. Promocja nie stanowi gry loterii, gry losowej czy innej formy aktywności regulowanej w
przepisach ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

