
   
Regulamin Promocji „WYNAJEM NA MIESIĄC!”   

   

§ 1.   

1. Organizatorem promocji (zwanej dalej: „Promocją”) jest Spółka Easyshare Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Ostródzka 75, kod pocztowy: 03-289, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 698695, NIP: 5242841438, REGON: 368506042 (zwana dalej: 

„Organizatorem” lub „Easyshare”).   

2. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji.    

3. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Polski.    

4. Promocja obowiązuje od 01 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. Warunki Promocji obowiązują do 

momentu zakończenia okresu wynajmu rozpoczętego w czasie trwania Promocji, z zastrzeżeniem § 4 ust. 

2 Regulaminu tj. przedłużenia wynajmu o dalszy okres, na nowych warunkach cenowych.  

5. Administratorem danych osobowych, w myśl art. 4 pkt 7 RODO, jest Spółka Easyshare Sp. z o.o. Sp. k. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Ostródzka 75.    

6. W sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych uprzejmie prosimy o kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych – Panią Edytą Ozimko, pod adresem iod@easyshare.pl.    

7. Użyte w treści Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie:   

a) Aplikacja Mobilna – Aplikacji Mobilna Easyshare oferująca świadczenie różnego rodzaju usług, w tym w 

szczególności świadczonych przez Easyshare usług wynajmu pojazdów na zasadach carsharingu.   

b) Regulamin Easyshare – Regulamin korzystania z usług oferowanych w Aplikacji Mobilnej Easyshare 

określający ogólne zasady korzystania z usług świadczonych przez Easyshare i jego Partnerów.   

   

§ 2.   

1. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu, Regulaminu Easyshare oraz Polityki prywatności Easyshare. 

2. W Promocji mogą brać udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy Aplikacji Mobilnej (zwani dalej: 

„Użytkownikami” lub „Użytkownikiem”).    

   

§ 3.   

1. W ramach Promocji Użytkownik jest uprawniony do wynajmu w Aplikacji Mobilnej, samochodu Easyshare, 

marki Toyota Yaris, na 30 dni.  Zainteresowanie usługą należy zgłosić do Easyshare drogą elektroniczną na 

adres bok@easyshare.pl. 

2. Cena usługi objętej Promocją składa się z: 

a) opłaty stałej za czas wynajmu samochodu (1.500,00 zł brutto za 30 dni) oraz  

b) kosztów zużycia paliwa w trakcie wynajmu. 

3. Easyshare przed rozpoczęciem wynajmu wystawi fakturę pro forma za czas wynajmu (30 dni), w cenie 

promocyjnej. Po uregulowaniu płatności, Easyshare uruchomi Użytkownikowi promocyjny wynajem. 

4. Opłata promocyjna za czas wynajmu samochodu na 30 dni wynosi 1500,00 złotych brutto. Do opłaty za 

czas wynajmu doliczany jest koszt paliwa stanowiący iloczyn zużytej podczas wynajmu ilości paliwa i 

średniego kosztu 1 litra paliwa na wybranych stacjach Orlen z ostatnich 3 miesięcy. 

5. Opłata za czas wynajmu samochodu na 30 dni pobierana jest z góry, na zasadach określonych w ust. 3 

powyżej. Koszty paliwa są pobierane na bieżąco, według wyboru Easyshare - w trakcie trwania wynajmu 

lub bezpośrednio po jego zakończeniu.    

6. W przypadku konieczności uzupełnienia paliwa w samochodzie, Użytkownik zobowiązany jest do użycia 

Karty Paliwowej przypisanej do wynajmowanego samochodu, znajdującej się w schowku, po stronie 

pasażera. Użytkownik jest zobowiązany do uzupełniania paliwa wyłącznie na stacjach paliw Orlen. 

Użytkownik podczas uzupełniania paliwa zobowiązany jest do podania aktualnego przebiegu 

wynajmowanego samochodu. Samochód z napędem hybrydowym można zatankować wyłącznie benzyną 
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Pb95. Użytkownik jest zobowiązany do tankowania właściwego rodzaju paliwa oraz odpowiada za 

wszelkie ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania ww. obowiązku.   

§ 4.   

1. Po upływie 30 dni od rozpoczęcia wynajmu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zakończyć 

wynajem, zgodnie z Regulaminem Easyshare, na terenie miasta, w którym wynajem został rozpoczęty.    

2. W przypadku gdy Użytkownik chce przedłużyć wynajem na kolejne 30 dni, należy zgłosić ten fakt do 

Easyshare drogą elektroniczną na adres e-mail bok@easyshare.pl najpóźniej na 3 dni przed zakończeniem 

obecnego okresu rozliczeniowego. Easyshare niezwłocznie rozpatrzy wniosek o przedłużenie wynajmu i w 

przypadku jego akceptacji - poinformuje Użytkownika o nowych warunkach cenowych wynajmu. W 

przypadku akceptacji przez Użytkownika nowych warunków cenowych wynajmu, Easyshare wystawi 

Użytkownikowi fakturę pro forma za dalszy czas wynajmu, z 3 dniowym terminem płatności. Po 

uregulowaniu płatności wynikającej z faktury pro forma, wynajem zostanie automatycznie przedłużony o 

kolejny okres rozliczeniowy, na zasadach określonych w § 3 Umowy (m.in. z dalszym obowiązkiem 

ponoszenia na bieżąco kosztów zużycia paliwa). 

3. W przypadku korzystania z samochodu w sposób niezgodny z Regulaminem Easyshare lub z Regulaminem 

niniejszej Promocji, bądź przepisami prawa, w tym w szczególności - nieodpowiedniego stylu jazdy 

zagrażającego bezpieczeństwu na drodze lub bezpieczeństwu technicznemu samochodu, a także zalegania 

z płatnościami lub braku możliwości pobrania płatności częściowej za usługę w trakcie wynajmu (w tym 

również kosztów zużycia paliwa), bezumownego korzystania z samochodu Easyshare, a także w przypadku 

uzasadnionego podejrzenia kradzieży lub przywłaszczenia samochodu, Easyshare w razie konieczności 

zawiadomi stosowne organy ścigania oraz jest uprawniony do zakończenia wynajmu w trybie 

natychmiastowym.   

4. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, a także w przypadkach, o których mowa 

w ust. 3 powyżej, Użytkownik zostanie obciążony kosztami relokacji samochodu do miejsca rozpoczęcia 

wynajmu.   

  

§ 5.   

1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Użytkowników na adres Organizatora lub 

drogą elektroniczną na adres e-mail bok@easyshare.pl. Prosimy o wskazanie w treści Reklamacji imienia 

i nazwiska oraz adresu e-mail Użytkownika, a także opisanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.   

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 dni od dnia skorzystania z promocji i będą rozpatrywane w 

terminie maksymalnie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.    

3. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie za 

pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została 

przesłana do Organizatora.    

   

 

§ 6.   

1. W przypadku rozbieżności w treści niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Easyshare, stosuje się 

przepisy niniejszego Regulaminu.    

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.easyshare.pl, na profilu Easyshare 

zamieszczonym na portalu Facebook oraz w Aplikacji Mobilnej w zakładce Promocje.   

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego.    
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