Regulamin promocji „Rowerowy czerwiec 2019”
1.

Organizatorem promocji pod nazwą „Rowerowy czerwiec 2019”, zwanej dalej „Promocją”, jest
Nextbike Polska S.A 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.

Organizator oferuje usługę korzystania z systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego pod nazwą
„System Wrocławskiego Roweru Miejskiego”, zwaną dalej „Usługą”.

3.

Zasady i warunki korzystania z Usługi określa odrębny Regulamin Systemu Wrocławskiego
Roweru
Miejskiego
„Regulamin
WRM”
dostępny
na
stronie
internetowej
www.wroclawskirower.pl.

4.

Pojęcia zapisywane w niniejszym Regulaminie Promocji od dużej litery, lecz w nim
niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie WRM.

5.

Celem Promocji jest zachęcenie do korzystania z Usługi.

6.

Promocja obowiązuje wyłącznie w dniach od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 r.

7.

Z Promocji może skorzystać każdy Użytkownik posiadający Konto Klienta oraz spełniający
pozostałe warunki korzystania z Usługi, określone w Regulaminie Systemu Wrocławskiego
Roweru Miejskiego. Ponadto, z Promocji mogą skorzystać również użytkownicy innych
kompatybilnych systemów Nextbike, po zaakceptowaniu Regulaminu WRM.

8.

Promocja polega na tym, że w okresie wskazanym w pkt 6 powyżej Organizator oferuje
Użytkownikowi preferencyjne warunki korzystania z Usługi: 60 minut bezpłatnego Wypożyczenia
Rowerów standardowych.

9.

Wypożyczenie Roweru standardowego w okresie wskazanym w pkt. 6 Regulaminu Promocji jest
równoznaczne z wzięciem udziału w Promocji.

10.

Użytkownik może skorzystać z Promocji nieograniczoną ilość razy w okresie wskazanym
w pkt. 6 Regulaminu Promocji.

11.

Promocja pozostaje bez wpływu na inne promocje oraz opłaty (np. opłaty dodatkowe), jakie mogą
być ewentualnie należne Organizatorowi od Użytkownika zgodnie postanowieniami Regulaminu
Systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego i cennikami stosowanymi przez Organizatora.

12.

Z chwilą zakończenia Promocji, Organizator stosuje standardową opłatę za korzystanie z Usługi,
wskazaną w Regulaminie WRM.

13.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Promocji stosuje się postanowienia
Regulaminu WRM.

