Regulamin promocji „10 zł zwrotu za pierwszy przejazd” (dalej: „Regulamin”)
§1
1. Organizatorem promocji „10 zł zwrotu za pierwszy przejazd” jest 4Mobility S.A., z siedzibą
w Warszawie przy ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
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).
2. Promocja skierowana jest do zarejestrowanych Użytkowników 4Mobility.
§2
1. Promocja dotyczy wypożyczenia auta w Usłudze 4Mobility otwarty i polega na
jednokrotnym zwrocie do 10 zł wyłącznie za pierwszy najem w tej usłudze.
2. Zwrot odbywa się na kartę płatniczą przypisaną do konta użytkownika, z której dokonana
została płatność za pierwszy najem.
3. Aby skorzystać z promocji użytkownik musi:
a. Wypełnić quiz na stronie 4mobility.pl/hyundai-i30/ podając tam swoje dane
kontaktowe (imię oraz email), które posłużą do poprawnego zidentyfikowania
konta użytkownika w naszym systemie i przypisania zwrotu,
b. Zarejestrować się w usłudze 4mobility otwarty wykorzystując adres e-mail podany
w quizie,
c. Wykonać pierwszy przejazd w usłudze 4mobility otwarty,
d. Poinformować o skorzystaniu z usługi poprzez wysłanie e-mail na adres
konkurs@4mobility.pl. W treści e-mail należy podać imię i adres e-mail przypisany
do konta w systemie 4mobility otwarty.
4. Jeśli koszt pierwszego najmu jest mniejszy niż 10zł, użytkownik otrzyma zwrot równy
realnemu kosztowi pierwszego najmu . Jeśli koszt pierwszego najmu przekracza 10 zł,
użytkownik otrzyma zwrot w wysokości 10 zł.
5. Zwrot zostanie dokonany w ciągu 72 h od poinformowania nas o wykonanej jeździe. Środki
mogą wpłynąć na konto użytkownika do 3 dni roboczych od dnia dokonania zwrotu.
6. Promocja jest dostępna od 14 grudnia 2017r. do odwołania.
§3
1. Znaczenie słów użytych w Regulaminie należy interpretować zgodnie ze znaczeniem
nadanym im w Regulaminie korzystania z usług 4Mobility S.A.
2. Regulamin promocji „10 zł zwrotu za pierwszy przejazd ” dostępny jest na stronie
www.4mobility.pl.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
postanowienia obowiązujące w Cenniku oraz Regulaminie korzystania z usług 4Mobility.

