Regulamin kodów promocyjnych
Obowiązuje od 20/01/2018 do odwołania

Niniejszy Regulamin określa zasady dystrybucji kodów promocyjnych C2G Sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu ul.
Romana Maya 1, 61-371 Poznań, Polska, właściciela marki Clik2Go, świadczącego usługi wynajmu pojazdów na
terytorium RP zwaną dalej: Click2Go. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz karnego.
§1
Definicje
1.
Kod promocyjny – wieloznakowy kod literowo-cyfrowy, przyznawany przez Click2Go Użytkownikowi do
wykorzystania na zakup usług Click2Go. Warunki świadczenia usług określone odrębnym regulaminem.
2.
Kod polecający – oznacza specjalny rodzaj Kodu Promocyjnego. Realizacja kodu polecającego odbywa się
przy użyciu Identyfikatora Użytkownika osoby polecającej, który osoba polecona nie zarejestrowana wcześniej w
Click2Go wpisuje w aplikacji w miejscu na kod rabatowy. Wartość kodów polecających wynosi 10 zł dla osoby
poleconej i polecającej.
3.
Identyfikator Użytkownika – unikalny dla każdego Użytkownika ciąg znaków, wyświetlany w aplikacji i
wykorzystywany do otrzymania kodu polecającego.
4.
Użytkownik – Osoba fizyczna zarejestrowana w aplikacji Click2Go, która posiada autoryzację do rezerwowania
oraz wynajmowania pojazdów oraz jednocześnie akceptująca niniejszy regulamin.
§2
Przyznawanie kodów promocyjnych
1. Click2Go zastrzega sobie prawo do przyznawania kodów promocyjnych wg. własnego uznania, co do wartości,
czasu trwania i innych.
2. Click2Go przyznaje kody promocyjne tylko i wyłącznie w formie doładowania do skarbonki
§3
Wykorzystnie kodów promocyjnych
1.

Użytkownik może wykorzystać kod rabatowy wyłącznie jeden raz z wyjątkiem kodu polecającego.

2.

Użytkownik może wykorzystać kod rabatowy w czasie określonym przy otrzymaniu kodu promocyjnego.

3.

Aby wykorzystać kod rabatowy należy właczyć domyślną metodę płatności “Skarbonka”

4.

Nie ma możliwości rozliczania kodów promocyjnych przy użyciu metody płatności: “Karta bankowa”

5. Użytkownik który chce wykorzystać kod promocyjny zobowiązany jest do zapewnienia w “Skarbonce”
wystarczającej ilości środków niezbędnych do wykonania rezerwacji pojazdu.
§4
Rozliczanie kodów promocyjnych
1. Kody promocyjne rozliczane są w postaci rabatu na usługi Click2Go.
2. Przy rozliczaniu transakcji Użytkownika płatnych przy użyciu “Skarbonki”, Click2Go w pierwszej kolejności
rozlicza je z kodów promocyjnych.
§5
Reklamacje
1. Reklamacje nalezy składać mailowo na adres: kontakt@click2go.pl
Nieniejszy regulamin jest ogołnodostępny na stronie internetowej. Cick2Go zastrzega sobie prawo do zmiany jego
treści bez informowania o tym Użytkowników.
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