Regulamin promocji „Grudniowy wyjazd 21% taniej” (dalej: „Regulamin”)
§1
1.

2.

Organizatorem promocji „Grudniowy wyjazd 21% taniej” jest 4Mobility S.A., z siedzibą w Warszawie przy
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000562846, o numerze REGON: 020920021 oraz NIP: 8971756182, z kapitałem zakładowym w
wysokości 176 816,00 zł (dalej: 4Mobility).
Promocja skierowana jest do zarejestrowanych Klientów lub Użytkowników 4Mobility.

§2
1.

Promocja dotyczy wypożyczenia auta w systemie bazowym i polega na obniżeniu ceny za 3 lub 4 dni
wynajmu, zgodnie z poniższa tabelą:

Klasa
C Standard
(Mini One)
C Premium
(BMW 1)
D Premium
(BMW 3)

Cena regularna
za 4 doby wynajmu

Cena promocyjna za
3 doby wynajmu

Cena promocyjna za
czwartą dobę
wynajmu

407,01 zł

240 zł

80 zł

507,01 zł

300 zł

100 zł

657,01 zł

390 zł

130 zł

1.

Najem musi być rozpoczęty od dnia 22.12.2017r. od godz. 8:00 i zakończony do dnia 02.01.2017r. do
godz. 8:00.
2. Cena promocyjna obowiązuje dla z góry określonego czasu trwania (od 3 do maksymalnie 10 dni).
3. Cena promocyjna jest stała i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia najmu przez użytkownika.
4. W przypadku przedłużenia najmu ponad okres opłacony w promocji będzie naliczana stawka wg
promocji "Niższa stawka od trzeciej doby".
5. Warunkiem promocji jest dokonanie płatności za rezerwację (cena promocyjna) z góry do dn.
21.12.2017r. do godz. 15.00.
6. Płatność może zostać zrealizowana wyłącznie za pośrednictwem systemu www.platnosci.4Mobility.pl.
7. Opłata promocyjna jest bezzwrotna.
8. Opłata za pokonany dystans będzie doliczona po zakończeniu rezerwacji wraz z ewentualnymi opłatami
za wydłużanie rezerwacji poza wyżej określone terminy.
9. Aby dokonać rezerwacji należy skontaktować się z Infolinią pod nr 222-288-458 do dnia 21.12.2017 r.
do godz. 15.00.
10. 4Mobility ma prawo zakończyć promocję wcześniej w przypadku braku dostępnych samochodów.

§3
1.
2.
3.

Znaczenie słów użytych w Regulaminie należy interpretować zgodnie ze znaczeniem nadanym im w
Regulaminie korzystania z usług 4Mobility S.A.
Regulamin promocji „Grudniowy wyjazd 21% taniej” dostępny jest na stronie www.4mobility.pl.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia
obowiązujące w Cenniku oraz Regulaminie korzystania z usług 4Mobility.

