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I. Organizator 

 

1. Organizatorami Oferty „Zdobądź voucher na podróże z EcoCar” („Oferta”) są: 

 

a) ONE S.A. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 123a, 02-017 Warszawa, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320565, NIP 5262725362, Regon: 015529329, wysokość 

kapitału zakładowego wynosi: 31 616 202 zł (dalej jako: „ONE”) 

b) EcoCar S.A. z siedzibą przy ul. Żupniczej 17, 03-821 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, KRS: 0000716350, NIP: 1132962251, Regon: 369387912, wysokość kapitału 

zakładowego wynosi: 1 167 441,70 zł (dalej jako: „EcoCar”). 

zwani łącznie „Organizatorami”. 

 

II. Ogólne warunki 

 

1. Regulamin Oferty Promocyjnej „Zdobądź voucher na podróże z EcoCar” (dalej jako „Regulamin”) 

określa warunki oferty dla Nowych Klientów ONE S.A. 

2. Oferta obowiązuje od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r. 

3. Oferta jest wynikiem współpracy partnerskiej pomiędzy Organizatorami. 

 

III. Zasady udziału w Ofercie 
 

1. Z Oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące 

konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, którzy w okresie obowiązywania Oferty 

Promocyjnej zawrą z ONE nową umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej lub umowę 

na  nowy Punkt Poboru Energii na czas określony 24 lub 36 miesięcy (dalej jako: „Umowa”). 

2. Voucher, o którym mowa w pkt IV ust. 1 otrzyma każdy Nowy Klient, który spełni łącznie poniższe 

warunki: 

a) dokona terminowo płatności pierwszej faktury VAT za energię elektryczną, która będzie 

dostarczana Nowemu Klientowi na podstawie Umowy, 

b) posiada konto w Aplikacji/Serwisie EcoCar lub zarejestruje nowe konto w Aplikacji/Serwisie 

EcoCar. 

3. Nowy Klient to klient, który podpisuje pierwszą Umowę z ONE S.A. lub podpisuje Umowę na nowy 

Punkt Poboru Energii na czas określony 24 lub 36 miesięcy. 

 

IV. Voucher 

 

1. Każdy Nowy Klient, który spełni łącznie warunki opisane w pkt III ust. 2 otrzyma voucher 

do  wykorzystana na przejazdy taksówkami EcoCar o wartości 100 zł (dalej jako: „Voucher”). 

2. O spełnieniu warunków przyznania Vouchera, Nowy Klient zostanie powiadomiony przez EcoCar 

poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Nowego Klienta adres e-mail. 
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3. Voucher zostanie przekazany w formie elektronicznej, automatycznie na konto założone w Aplikacji/ 

Serwisie EcoCar. 

4. Kwota przekazana na Voucherze pokryje przejazdy, następujące po przyznaniu Vouchera, aż 

do  całkowitego wykorzystania Vouchera lub do utraty ważności Vouchera. 

5. Voucher zostanie przekazany wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty 

jego równowartości w formie pieniężnej ani wymiany na inne produkty oferowane przez 

Organizatorów posiadające wartość pieniężną. 

6. Voucher jest ważny do 31.12.2020 r. i powinien zostać wykorzystany w okresie jego ważności. 

7. Okres ważności Vouchera nie może zostać przedłużony. 

8. Niewykorzystanie Vouchera do dnia 31.12.2020 r. jest równoznaczne z utratą jego ważności 

i  nie  stanowi podstawy do wystąpienia przez Nowego Klienta wobec Organizatora z roszczeniami w 

tym zakresie. Nowy Klient nie ma prawa żądać od Organizatorów zwrotu niewykorzystanych 

środków. 

9. Wykorzystanie Vouchera będzie odbywało się automatycznie w Aplikacji/Serwisie EcoCar. 

10. Voucher może być wykorzystany w częściach do momentu wykorzystania całej przyznanej kwoty lub 

do upływu terminu ważności Vouchera. 

11. Nowy Klient w każdej chwili może sprawdzić ilość środków pozostałych do realizacji na Voucherze 

poprzez Aplikację/Serwis EcoCar. 

12. Jeśli wartość usługi przejazdu taksówkami EcoCar jest wyższa od wartości Vouchera, Nowy Klient  

jest zobowiązany dopłacić różnicę w cenie. 

13. Voucher może zostać wykorzystany tylko na terenie Warszawy oraz Trójmiasta. 

14. Vouchery są dystrybuowane przez EcoCar za pośrednictwem Aplikacji/Serwisu. Voucher jest 

przypisany do indywidualnego konta w Aplikacji/Serwisie EcoCar. 

15. Przyznanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług 

w  rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nowy Klient nie ma możliwości otrzymania 

faktury VAT za przejazd, podczas którego użyto środki zgromadzone na Voucherze. 

 

V. Klauzula danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych dobrowolnie podanych przez Nowego Klienta w szczególności 

imienia i nazwiska Nowego Klienta, adresu e-mail oraz numeru kontaktowego są: 

2. Dane osobowe Nowych Klientów będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa 

w  szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: 

„RODO”) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

3. Dane osobowe Nowych Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji uprawnień 

z  Oferty Promocyjnej, a także przez okres niezbędny do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na 

reklamację. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 

4. Każdemu Nowemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
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5. Każdemu Nowemu Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, 

miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 

6. Dane osobowe podane przez Nowego Klienta przetwarzane będą w celu realizacji Oferty na postawie 

art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Nowy Klient, który skorzystał z Oferty Promocyjnej „Zdobądź voucher na podróże z EcoCar” 

nie  może skorzystać z Oferty Promocyjnej „100 zł dla Nowych Klientów” oferowanej przez ONE. 

2. Z Oferty Promocyjnej „Zdobądź voucher na podróże z EcoCar” nie może skorzystać Nowy Klient, 

który został pozyskany w ramach Oferty Promocyjnej „Poleć ONE znajomym i zdobądź 100 zł” 

oferowanej przez ONE. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego i innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.onesa.pl oraz  www.ecocar.pl. 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin oferty „Zdobądź voucher na podróże 

z  EcoCar”. 

 

…………………………………………….. 

              Data i podpis Nowego Klienta 

 

 

 


