REGULAMIN PROMOCJI „ZGŁOŚ PORZUCONY ROWER ZIMA 2020/2021”
obowiązującej w okresie 01.02.2021 – 15.02.2021

1.

Organizatorem promocji pod nazwą „ZGŁOŚ PORZUCONY ROWER ZIMA
2020/2021”, zwanej dalej „Promocją”, jest Nextbike Polska S.A w
restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6b, 01-756
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000646950, NIP: 5261029614, REGON:
021336152, zwana dalej „Organizatorem”.

2.

Regulamin wraz z Polityką Transparentności udostępniony jest nieodpłatnie
na Stronie internetowej www.zglosrower.pl w sposób umożliwiający
zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
Dokumenty te można otrzymać w biurze Nextbike Polska S.A. w
restrukturyzacji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Przasnyskiej 6b, KRS:
0000646950 NIP: 8951981007 REGON: 021336152.

3.

Kontakt:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
ul. Przasnyska 6b
01-756 Warszawa
e-mail: zglosrower@nextbike.pl
tel.: +48 22 244 13 13

4.

Organizator prowadzi akcję pod nazwą „Zgłoś rower”, której celem jest
zbieranie zgłoszeń dotyczących Rowerów Porzuconych. Zasady i warunki
korzystania z akcji określa regulamin akcji „Zgłoś rower”, dostępny na
stronie www.zglosrower.pl

5.

Promocja łączy się z akcją pod nazwą „Zgłoś rower”. W zakresie
nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajduje
Regulamin akcji „Zgłoś rower”.

6.

Pojęcia zapisywane w niniejszym Regulaminie Promocji od dużej litery, lecz
w
nim
niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie akcji „Zgłoś
rower”.

7.

Celem Promocji jest zwiększenie zainteresowania akcją „Zgłoś rower”.

8.

Promocja obowiązuje w okresie od 1 lutego 2021 roku do 15 lutego
2021 roku.

9.
Z Promocji może skorzystać każdy Użytkownik będący uczestnikiem akcji
„Zgłoś
rower”,
który
zaakceptował Regulamin akcji „Zgłoś rower”, posiadający Konto Klienta
oraz
spełniający
pozostałe warunki, określone w Regulaminie akcji „Zgłoś rower”.

10. Organizator informuje, że na czas obowiązywania promocji korzysta z prawa
określonego w pkt. II.3 Regulaminu akcji „Zgłoś rower” i okresowo obejmuje
akcją „Zgłoś rower” również rowery PRM4G z Systemu Poznański Rower
Miejski.
11.
Promocja polega na tym, że w okresie wskazanym w pkt. 8. Organizator
przyzna
Użytkownikowi, który spełni warunki określone w akcji „Zgłoś rower” i
któremu
zostanie
przyznany Bon Promocyjny w ramach akcji „Zgłoś rower”, dodatkowy
Bon
Promocyjny
w wysokości 195 zł.
12. Dodatkowy Bon Promocyjnym Użytkownik aktywuje kodem przesłanym
SMS’em na podany na Koncie Użytkownika numer telefonu.
13. Dodatkowy Bon Promocyjny można aktywować do 30 czerwca 2021
roku.
14. Użytkownik może skorzystać z Promocji nieograniczoną ilość razy w okresie
wskazanym
w pkt. 8 Regulaminu Promocji.

