
Regulamin Promocji - akcji rabatowej NEKS TAXI 
 
 
§ 1 Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem Promocji - akcji rabatowej (zwanej dalej „Promocją”) jest Neks Taxi Sp. z              
o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 40/2a, 40-008 Katowice, KRS:            
0000751724, NIP: 9542797382, Regon: 381497608, zwany dalej „Organizatorem” 
2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Promocji oraz zasady jej przebiegu, a 
także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego 
(dalej „Regulamin”) 
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 10.07. 2019 r., a kończy się dnia 8.09.2019 r. 
4. Uczestnik jest osobą pełnoletnią, zamieszkałą lub przebywającą na terenie          
Rzeczypospolitej Polskiej, która korzysta z usług NEKS Taxi (dalej „Uczestnik” lub „Pasażer”) 
5. VOUCHER - czyli wydany Pasażerowi bon rabatowy uprawniający do skorzystania z            
rabatu w wysokości 10 %. VOUCHER nie wymaga naniesienia danych Pasażera – jest             
ważny na okaziciela. 
6. Zamówienie kursu taxi w NEKS TAXI przez Pasażera/Uczestnika jest jednoznaczne z            
akceptacją cennika usług obowiązującego w NEKS TAXI, a wola skorzystania z VOUCHERA            
i przysługującego na jego podstawie rabatu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego           
regulaminu Promocji. 
 
§ 2 Warunki udziału w Promocji 
 
1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat. 
2. Warunkiem udziału w promocji i otrzymania VOUCHERA jest zamówienie taksówki i            
zrealizowanie przynajmniej 1 , w pełni opłaconego kursu w NEKS Taxi wg obowiązującego             
cennika  w okresie trwania Promocji. 
3. Uczestnik/ Pasażer, który w okresie trwania Promocji zamawia pierwszy kurs i następnie             
realizuje go dokonując pełnej zapłaty cheny za kurs, może otrzymać od kierowcy VOUCHER             
uprawniający do 10% rabatu na następne kursy w okresie trwania Promocji.  
4. W celu otrzymania rabatu określonego VOUCHEREM, przy kolejnych zamówieniach i           
kursach realizowanych w okresie trwania Promocji, Pasażer jest zobowiązany do okazania           
kierowcy ważnego VOUCHERA uprawniającego do rabatu najpóźniej w chwili rozpoczęcia          
kursu. Okazanie VOUCHERA po realizacji kursu lub już po uiszczeniu pełnej ceny za kurs              
nie uprawnia do naliczania rabatu i nie jest możliwy zwrot części uiszczonej już ceny. 
5. Rabat jest udzielany od ceny za kurs wynikającej z obowiązującego cennika NEKS TAXI -               
aktualnego na dzień realizacji kursu, znajdującego się na stronach internetowych NEKS           
TAXI: www.taxineks.pl, z zastrzeżeniem par. 2 pkt 6, 7 i 8. 
6. Rabat nie jest udzielany jeżeli kwota za dany kurs nie przekracza 15,00 zł. (piętnastu               
złotych) w godzinach od 6 do 18  oraz 10 zł. w godzinach od 18 do 6. 
7. Rabaty nie są udzielane na kursy „dalekie” tj poza granice aglomeracji śląskiej (powyżej              
80 km) oraz na kursy na/z lotnisko  (z Promocji wyłączone są transfery na lotnisko). 
8. Rabaty nie sumują się z innymi akcjami Promocyjnymi , na dany kurs może być udzielony                
rabat tylko z jednego tytułu (zasada jednorazowego rabatu za jeden przejazd). Akcje            
Promocyjne i rabatowe nie łączą się. 
9. Kwota ceny za kurs taxi po udzieleniu rabatu jest zawsze zaokrąglana do pełnych złotych               
(zaokrąglenie końcówki wyrażonej w groszach do pełnej złotówki „w dół”). 
 
§ 3 Reklamacje 
1. Reklamacje związane z Promocją powinny być składane w formie pisemnej, wysłane 

http://www.taxineks.pl/


na adres e-mail: biur@taxineks.pl. Reklamacje mogą być składane przez cały czas 
trwania Promocji. 
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej 
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w 
reklamacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. 
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. 
 
§ 4 Postanowienia końcowe 
 
1.Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.taxineks.pl oraz w 
siedzibie Organizatora w czasie trwania Promocji. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, w dowolnym czasie            
trwania Promocji. Promocja może być także w dowolnym czasie przerwana a wydane            
VOUCHERY unieważnione, o czym Organizator powiadomi na w/w stronie internetowej. 
3. W przypadku, gdy w związku z przeprowadzaną akcją Promocji Organizator posiadłby            
jakiekolwiek dane osobowe Uczestników/Pasażerów (np. w wyniku wnoszonych reklamacji)         
administratorem takich danych osobowych Uczestników jest Organizator : Neks Taxi Sp. z            
o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 40/2a, 40-008 Katowice, KRS:            
0000751724, NIP: 9542797382, Regon: 381497608. 
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO               
(zgoda osoby, której dane dotyczą) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie                
uzasadniony interes administratora) dla potrzeb niezbędnych do realizacji Promocji, w tym w            
celu przeprowadzenia ewentualnej procedury reklamacyjnej. 
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