
 

 

REGULAMIN  PROMOCJI „30 ZŁOTYCH NA FERIE 2022” 

 

1 Postanowienia ogólne i definicje 

1.1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady promocji „30 

ZŁOTYCH NA FERIE 2022” przez firmę Green Cab Taxi Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością 

1.2.Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

„30 ZŁOTYCH NA FERIE 2022” – promocja obowiązująca w terminie 14-

27.02.2022, każdy użytkownik aplikacji mobilnej TAXI ZIELONE/GREEN CAB 

TAXI oraz Nabywca, który w okresie obowiązywania promocji pobierze aplikację 

TAXI ZIELONE/GREEN CAB TAXI otrzyma doładowanie promocyjne  w 

wysokości 30 złotych, które znajdować się będzie w aplikacji mobilnej  w zakładce 

konta bezgotówkowe o nazwie promocja_ferie_2022.  

Administrator i Wydawca („Administrator”) - Green Cab Taxi Spółka z 

Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 25, 90-205 

Łódź, KRS 0000426565, NIP 6751477473, REGON 122608709 

Nabywca – osoba fizyczna, prawna, firma, która pobierze aplikację TAXI 

ZIELONE/GREEN CAB TAXI w okresie trwania promocji. 

Doładowanie Promocyjne – Wydawca doładowuje konto bezgotówkowe 

dodatkowymi środkami w okresie trwania promocji w kwocie 30 złotych 

 

2. Warunki promocji  

2.1.Administrator zobowiązuje się do przekazania użytkownikowi aplikacji mobilnej 

TAXI ZIELONE/GREEN CAB TAXI oraz Nabywcy  doładowania promocyjnego 

w wysokości 30 zł do jednorazowego wykorzystania podczas przejazdu 

zamówionego poprzez aplikację mobilną.  

2.2.  Bon promocyjny widoczny jest w aplikacji TAXI ZIELONE/GREEN CAB 

TAXI  w zakładce  KONTO BEZGOTÓWKOWE - bon promocja_ferie_2022. 

2.3. Warunkiem skorzystania z doładowania promocyjnego poza użytkowaniem oraz 

pobraniem aplikacji jest zamówienie przejazdu za pomocą aplikacji TAXI 

ZIELONE/GREEN CAB TAXI oraz podpięcie bonu promocja_ferie_2022 w 

metodach płatności tj. KONTO BEZGOTÓWKOWE  



3.3. Doładowanie promocyjne obowiązuje podczas jednorazowego przejazdu (nie 

wykorzystane środki nie przechodzą na kolejne przejazdy), nie może zostać 

wypłacone (całościowo oraz częściowo) w formie gotówki od Wydawcy, 

kierowcy taksówki Green Cab Taxi. Środki gromadzone na koncie 

bezgotówkowym nie podlegają oprocentowaniu.  Przy realizacji Karty  

Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość 

jest niższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na koncie 

bezgotówkowym. W przypadku gdy cena przejazdów/usług nabywanych przez 

Posiadacza z wykorzystaniem doładowania promocyjnego  będzie wyższa niż 

wartość zdeponowanych na niej środków, Posiadacz zobowiązany będzie do 

dopłaty należnej różnicy gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty 

kredytowej. PROMOCJA „30 ZŁOTYCH NA FERIE 2022” nie łączy się z 

innymi promocjami (tj. PACZKA).  

 

3. Ochrona Danych Osobowych  

3.1 Administratorem danych osobowych jest Administrator programu  Green Cab Taxi 

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 25, 90-205 

Łódź, KRS 0000426565, NIP 6751477473, REGON 122608709.   

3.2  Dane osobowe przechowywane są na bezpiecznych serwerach przez określony czas, a 

następnie z nich usuwane zgodnie z wymogami organu zajmującego się ochroną danych 

osobowych.  

3.3 Nabywcy przysługuje prawo do: - dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, - 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. 

 

 

 

 

 

 

 


