
 

REGULAMIN VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH  
 
 

WARUNKI OGÓLNE  

1. Wydawcą Vouchera Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma HoppyGo Poland 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: al. Jana Pawła II 27, 
00-867 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000818732, posługującą się numerem NIP 5272920970, REGON 
385569463, o kapitale zakładowym wynoszącym 5000 zł, prowadząca platformę wynajmu 
aut pod adresem: www.hoppygo.com/pl    

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności 
realizowanych przy pomocy Vouchera za wynajem realizowany przez Użytkownika.  

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej 
wartości nominalnej Vouchera.  

4. Nabywca Vouchera musi posiadać zweryfikowane i aktywne konto na platformie HoppyGo.  

5. Wartość Voucherów: 2000 PLN, 1000 PLN, 400 PLN, 200 PLN.  

6. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do realizacji wynajmu na platformie HoppyGo i 
nie obejmuje opłaty za ubezpieczenie wynajmu, a jedynie tę za wypożyczenie auta.  

7. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz 
nie może zostać zwrócony Wydawcy.  

8. Voucher nie łączy się z kodami rabatowymi.  

9. Do realizacji pojedynczego wynajmu na platformie można użyć jednego vouchera, co 
oznacza, że vouchery nie łączą się.  

10. Okres ważności vouchera podarunkowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży.  

11. Niewykorzystanie vouchera podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści 
dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności vouchera 
podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z 
roszczeniami w tym zakresie.  

REALIZACJA VOUCHERA PODARUNKOWEGO  

1. Nabywca Vouchera może być jednocześnie jego Posiadaczem (czyli wykorzystać go we 
własnym zakresie) lub może przekazać go nieodpłatnie innej osobie, czyniąc ją w ten 
sposób Posiadaczem Vouchera.  

2. Jeżeli Posiadacz Vouchera z niezależnych przyczyn nie może zostać aktywowany jako 
użytkownik na platformie, środki za zakup Vouchera zostaną zwrócone na konto Nabywcy 
Vouchera przez HoppyGo.  
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3. Posiadacz Vouchera Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie 

Vouchera Podarunkowego na wynajem samochodu z oferty Wydawcy.  

4. W celu dokonania rezerwacji wybranego modelu Posiadacz Vouchera mieć aktywne konto 
użytkownika na platformie HoppyGo. Rezerwację auta można utworzyć na stronie 
internetowej www.hoppygo.com/pl bądź w aplikacji mobilnej.   

5. Nabywca Voucher otrzyma unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie 
Wydawcy. Z danego kodu można skorzystać z niego tylko jeden raz.  

6. Aby wykorzystać Voucher należy wpisać podczas rezerwacji auta unikatowy kod, który 
zostanie wysłany na adres mailowy kupującego Voucher Podarunkowy.  

7. Możliwość realizacji Vouchera jest uzależniona od dostępności wybranego modelu 
samochodu w wybranym terminie.  

8. W sytuacji, gdy wybrany samochód nie będzie dostępny w wybranym przez realizującego 
Voucher terminie, należy wysłać zapytanie na inne auto dostępne w ofercie bądź wybrać 
inny, wolny termin wynajmu.  

9. Vouchery Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości bądź w 
wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można dopłacić na platformie Wydawcy.  

10. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Vouchera Podarunkowego bądź 
wcześniejszego zakończenia wynajmu, Wydawca nie zwraca różnicy.  

11. Zabrania się odsprzedawania voucherów podarunkowych osobom trzecim.  

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Kupujący Voucher Podarunkowy jak również Posiadacz Vouchera Podarunkowego 
oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu platformy HoppyGo oraz niniejszego 
Regulaminu, a także akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać ich 
warunków. 
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