Regulamin Promocji
„Eko przejazd autostradą”

§ I Postanowienia wstępne
1.

Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „Eko przejazd autostradą”
(„Promocja”) jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy
Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon
191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym),
będąca operatorem serwisu bm.pl („Organizator”).
2. Uczestnikiem promocji może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, która:
a) założyła konto w serwisie bm.pl („Serwis”),
b) korzysta z usług Autopay za pośrednictwem aplikacji Autopay by blue media
(„Aplikacja”) zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie usług Autopay
dostępnym na stronie: https://bm.pl/pliki-do-pobrania/dokumenty („Regulamin
Autopay”),
c) dodała w sposób określony w Regulaminie Autopay pojazd elektryczny z kategorii 1
tj. pojazd o dwóch osiach, bez podwójnych kół, nieciągnący przyczepy,
zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Pojazd”),
d) podłączyła kartę płatniczą („Karta”) jako metodę płatności w Aplikacji i przypisała
numer Karty do Pojazdu,
e) dokonała pierwszego przejazdu („Przejazd”) Pojazdem którąkolwiek z autostrad
obsługiwanych przez Aplikację („Autostrada”).
3. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu „Eko przejazd
autostradą” („Regulamin”). Promocja polega na tym, że w okresie jej trwania,
Organizator dokona zwrotu na rachunek bankowy Uczestnika przypisany do jego Karty
kwoty opłaty dokonanej za pośrednictwem Aplikacji za pierwszy przejazd Autostradą
Pojazdem pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w §
II poniżej. Promocja dotyczy użytkownika Aplikacji, którego Karta była podłączona w
chwili realizacji Przejazdu jako dostępne źródło płatności i została obciążona kosztem
Przejazdu.

§ II Zasady i przedmiot Promocji
1.

Z zastrzeżeniem ust. 2-8 poniżej, przekazanie środków przez Organizatora na
rzecz Uczestnika w ramach Promocji możliwe jest po spełnieniu przez Uczestnika
wszystkich poniższych warunków:
a) przystąpienie Uczestnika do Promocji w okresie od 25 czerwca 2019r. do
odwołania, tj. dodanie w Aplikacji danych Pojazdu (marka, model, kraj aktualnej
rejestracji, numer rejestracyjny), prawidłowe podłączenie Karty jako dostępnej
metody płatności w ramach Aplikacji, przypisanie Karty jako dostępnego źródła
płatności do Pojazdu, wzajemne ich powiązanie potwierdzone odpowiednim
komunikatem Aplikacji oraz dokonanie pierwszego Przejazdu Autostradą
obsługiwaną przez Aplikację,
b) zrealizowanie transakcji przez Uczestnika w ramach Aplikacji z użyciem Karty,
c) wysłanie wiadomości mailowej na adres kontakt@autopay.pl o treści zawierającej
numer rejestracyjny Pojazdu, jego markę, model i zdjęcie Pojazdu z widoczną
marką, modelem oraz numerem rejestracyjnym.

2. Promocja nie obejmuje sytuacji, w których:
a)
b)
c)
d)
e)

Pojazd, którym był dokonywany Przejazd nie jest elektryczny;
Pojazd, którym był dokonywany Przejazd nie był z kategorii 1;
nie był to pierwszy Przejazd wskazanym Pojazdem;
płatność nie została zrealizowana za pośrednictwem Aplikacji;
dane Pojazdu podane w Aplikacji, za który był dokonany Przejazd nie zgadzają się
danymi Pojazdu widocznymi w przesłanym zdjęciu.

3. Promocją objęte są wyłącznie zrealizowane transakcje, tj. Przejazdy należycie opłacone
w ramach usługi płatności automatycznych w Aplikacji w trakcie trwania Promocji.
4. Uczestnik otrzymuje środki z tytułu Promocji nie później niż do 14 dni roboczych od
otrzymania przez Dział Obsługi Klienta zgłoszenia mailowego wraz z danymi wskazanymi
w punkcie 1. Podpunkt c na rachunek bankowy przypisany do Karty.
5. W Promocji bierze udział tylko pierwszy Przejazd danego Pojazdu, opłacony za
pośrednictwem Aplikacji. Usunięcie i ponowne dodanie tego samego Pojazdu oraz
dokonanie opłaty za Przejazd nie będzie traktowane jako pierwszy Przejazd Pojazdem.
6. Uczestnicy korzystający z Promocji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
przyjmują do wiadomości, że otrzymane środki stanowią dla nich przychód z działalności
gospodarczej. Uczestnicy korzystający z Promocji jako osoby fizyczne nieprowadzące
działalności gospodarczej zobowiązują się udostępnić Organizatorowi wymagane
przepisami prawa dane osobowe w celu prawidłowego wystawienia deklaracji
podatkowej (w przypadku gdy wartość środków otrzymanych w ramach Promocji
przekroczy limit zwolnienia przewidziany w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych).
7. Środki z Promocji naliczane są wyłącznie dla transakcji realizowanych zgodnie z ich
gospodarczym przeznaczeniem. Środki nie przysługują Uczestnikowi, w wypadku
transakcji fikcyjnych oraz transakcji, których cel gospodarczy nie został ostatecznie
osiągnięty.
§ III Reklamacje
Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w § VIII
Regulaminu serwisu bm.pl dostępnego na stronie:
https://bm.pl/pliki-do-pobrania/dokumenty
§ IV Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji
Promocji. W powyższym zakresie Organizator występuje w charakterze administratora
danych osobowych Uczestnika.
2. Pozostałe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, w tym
informacje o przysługujących Uczestnikowi uprawnieniach związanych z przetwarzaniem
jego danych przez Organizatora są dostępne w Polityce prywatności Blue Media S.A.
znajdującej się pod adresem:
https://bm.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf
§ V Postanowienia końcowe
1. Korzystając z usługi płatności w ramach Regulaminu oraz z Serwisu w okresie objętym
Promocją, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych bm.pl.
3. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie podana przez Organizatora do wiadomości na
stronie Serwisu pod adresem https://bm.pl/.

4. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z
późn. zm.).

