REGULAMIN AKCJI „Polecam PANEK”
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji pod nazwą „Polecam PANEK”
(„Akcja”), w tym prawa i obowiązki jej uczestników.
2. Organizatorem Akcji jest PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej 208,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000324104, NIP
6922461623 („Organizator”).
3. Terminy pisane z wielkich liter niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w
aktualnie obowiązującym Regulaminie Usługi PANEK CARSHARING („Regulamin CS”).
Regulamin CS dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.panekcs.pl oraz w
siedzibie Organizatora.
4. Akcja prowadzona jest na terenie Polski i trwa od dnia 18 sierpnia 2020 roku do jej odwołania
przez Organizatora.
5. Uczestnikiem Akcji może być każdy:
a) kto posiada aktywne Konto w Usłudze PANEK CARSHARING („Klient”) oraz
b) osoba, która zarejestruje się do Usługi PANEK CARSHARING („Usługa”) i będzie posiadała
aktywne Konto w Usłudze („Nowy Klient”).
6. Akcja polega na przyznawaniu bonusów („Bonus”) dla Klientów oraz Nowych Klientów, którzy
zarejestrują się do Usługi i będą posiadali aktywne Konto, na warunkach określonych w
Regulaminie.
7. Każdy Klient otrzyma w Aplikacji, w zakładce Polecam PANEK, swój indywidualny kod
(„PANkod”), który będzie mógł przekazać w dowolny sposób nieograniczonej liczbie innych
osób (w tym również może go publikować i udostępniać nieograniczonemu gronu odbiorców,
np. na swoim profilu społecznościowym).
8. Nowy Klient otrzyma jednorazowo Bonus do wykorzystania na przejazdy w ramach Wynajmu
w Usłudze, jeżeli w trakcie rejestracji do Usługi wprowadzi w dedykowanym do tego polu
Pankod udostępniony mu przez Klienta, a jego Konto zostanie przez Organizatora aktywowane.
Bonus zostaje przyznany Nowemu Klientowi z chwilą aktywowania jego Konta w Usłudze w
wysokości określonej na ten dzień na stronie www.panekcs.pl. Na dzień wejścia w życie
niniejszego Regulaminu Bonus dla Nowego Klienta wynosi 10 zł. Wartość Bonusu może ulec
zmianie, a informacja w tym zakresie będzie zamieszczana na stronie internetowej.
9. Rejestracja do Usługi oraz aktywowanie Konta Nowemu Klientowi odbywa się na ogólnych
zasadach wynikających z Regulaminu CS.
10. Klient, który udostępnił Pankod Nowemu Klientowi otrzyma Bonus za każdego Nowego
Klienta, po dokonaniu przez Nowego Klienta pierwszej płatności za Wynajem (minuty,
kilometry) w Usłudze przy użyciu Karty Płatniczej bądź przelewem. Przez pierwszą płatność
rozumie się obciążenie Karty Płatniczej Nowego Klienta lub wykonanie przez Nowego Klienta
przelewu za fakturę wystawioną za Wynajem (pierwsza płatność nie obejmuje wykorzystania
środków Bonusu, innych bonusów, środków z opłaty rejestracyjnej lub z dokonanej
Przedpłaty). Klient otrzymuje Bonus w wysokości wskazanej w Aplikacji w zakładce Polecam
PANEK aktualnej na dzień dokonania przez Nowego Klienta pierwszej płatności. Na dzień
wejścia w życie niniejszego Regulaminu Bonus dla Klienta wynosi 10 zł. Wartość Bonusu może
ulec zmianie, a informacja w tym zakresie będzie zamieszczana w Aplikacji.

11. Bonus nie podlega wymianie na pieniądze lub produkty w Usłudze zgodnie z pkt 59 Regulaminu
CS.
12. Bonus jest ważny 30 dni od jego przyznania. Po upływie tego terminu Bonus traci ważność, a
niewykorzystana część Bonusu przepada i nie można go użyć. Klient oraz Nowy Klient mogą
sprawdzić termin ważności Bonusu w panelu Klienta po zalogowaniu się na stronie
www.panekcs.pl.
13. W ramach Programu Poleceń:
a) Klient otrzymuje Bonus za każdego Nowego Klienta po spełnieniu warunku z pkt 10
Regulaminu;
b) Nowy Klient może otrzymać jeden Bonus.
14. Pytania lub reklamacje należy kierować na adres Organizatora z pkt 2 Regulaminu lub drogą email na adres: reklamacje@panekcs.pl. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji, w
tym terminu ich rozpatrzenia zawarte są w Regulaminie CS.
15. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.panekcs.pl w zakładce Polecam PANEK. Regulamin jest dostępny w sposób umożliwiający
jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
16. Akcja nie jest konkursem ani grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jak również do zakończenia Akcji.
O zmianie lub zakończeniu Akcji Organizator poinformuje na stronie internetowej pod
adresem www.panekcs.pl. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie
www.panekcs.pl oraz będzie udostępniony w siedzibie Organizatora. Zmiana Regulaminu lub
zakończenie Akcji nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez Klientów oraz Nowych
Klientów. Aktywowanie konta po przez Nowego Klienta po zakończeniu Akcji nie skutkuje
przyznaniem Bonusu Nowemu Klientowi i Klientowi.
18. Zakazane jest dostarczanie przez osoby uczestniczące w Akcji w jakikolwiek sposób treści o
charakterze bezprawnym, jak również informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w
błąd.
19. Wszelkie spory związane z Akcją mogą zostać poddane przez Klienta/Nowego Klienta będącego
konsumentem procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem platformy
ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie
obowiązkiem Klienta/Nowego Klienta i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie
internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia
(WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach
konsumenckich).
20. Akcja podlega prawu polskiemu.
21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2020 roku.

