
 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ’Hoppy Bonus’ 

§1. Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej ’Hoppy Bonus’ (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki, zasady i 
sposób przeprowadzenia Akcji Promocyjnej ’Hoppy Bonus’ (dalej jako: „Akcja Promocyjna”).  

2. Organizatorem akcji promocyjnej jest HoppyGo Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła 
II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS: 
0000818732, NIP: 5272920970, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 5.000 zł (dalej 
‘Organizator’ lub ‚HoppyGo’).  

3. Akcja Promocyjna polega na przyznaniu określonym osobom, udostępniającym swoje auto na platformie 
HoppyGo specjalnej Nagrody. Nagroda może być przyznana w określonych przypadkach i na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie.  

4. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora, Uczestników Akcji Promocyjnej oraz reguluje zasady i 
warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki 
Uczestników Akcji Promocyjnej.  

5. Udział w Akcji Promocyjnej jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny, jednak uzależniony od spełnienia 
wymogów, o których mowa w Regulaminie, a liczba nagród jest ograniczona.  

6. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie: https://hoppygo.com/pl/terms oraz na Facebook fanpage 
HoppyGo Polska: https://www.facebook.com/HoppyGoPL/   

7. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz 
jego akceptację.  

§2. Warunki udziału w Akcji Promocyjnej 

1. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i będzie trwała w okresie od 03.10.2022 r. 
do 31.10.2022 r. włącznie (dalej jako: „Okres Trwania Akcji Promocyjnej”).   

2. Okres formalnego rozliczenia Akcji Promocyjnej będzie trwał w okresie od 01.11.2022 r. do 07.12.2022 r. 
włącznie (dalej jako: „Okres Rozliczenia Akcji Promocyjnej”).  

3. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział: 

A.  każda osoba fizyczna (Uczestnik), która spełni następujące warunki:  

I. ukończyła 18 rok życia;  

II. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  

III.zaakceptowała postanowienia Regulaminu;  

IV. nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora, ani 
członkiem najbliższej rodziny takiej osoby. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia;  
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V. nie reprezentuje w związku z rejestrowanym pojazdem wypożyczalni samochodów/rent a car, firmy car 
fleet management (CFM), leasingodawcy, firmy car sharingowej, dealera ani żadnej innej firmy, której 
podstawowa działalność polega na wynajmie, sprzedaży lub współdzieleniu samochodów osobowych;  

VI. jest już lub w Okresie Trwania Akcji Promocyjnej stanie się zarejestrowanym i aktywnym 
Użytkownikiem aplikacji HoppyGo;  

VII.w Okresie Trwania Akcji Promocyjnej zarejestruje na platformie HoppyGo samochód osobowy, którego 
jest faktycznym właścicielem lub posiada pisemną zgodę faktycznego właściciela (widniejącego w 
dowodzie rejestracyjnym pojazdu) i który to samochód osobowy:  

a. nie był zarejestrowany i aktywny na platformie przed dniem 03.10.2022 r.;   

b. wymogi rejestracji pojazdu na platformie HoppyGo, tj. jest w dobrym stanie technicznym, posiada 
ważne ubezpieczenie OC, posiada ważne badanie techniczne;  

c. spełnia wymogi aktywacji pojazdu na platformie HoppyGo, tj. ma uzupełnione zdjęcie profilowe 
pojazdu i jego opis oraz pozostałe informacje o pojeździe w profilu auta na platformie HoppyGo;  

d. spełnia wymogi partnera ubezpieczeniowego współpracującego z HoppyGo - firmy Omocom AB, tj. 
pojazd jest zarejestrowany w Polsce, jego masa nie przekracza 3,5 tony, a przebieg w momencie 
rejestracji na platformie jest niższy niż 300 000 km, a pojazd będzie wynajmowany wyłącznie z 
oferowanym przez HoppyGo pakietem ubezpieczenia AC i assistance na czas wynajmu od Omocom 
AB;  

e. będzie dostępny do wypożyczenia w aplikacji HoppyGo wyłącznie na terenie Warszawy lub jej 
najbliższych okolic (max. w promieniu 30 km od granicy Warszawy);  

f. po pomyślnej aktywacji pojazdu przez HoppyGo pozostanie zarejestrowany na platformie HoppyGo 
przynajmniej przez 30 dni kalendarzowych licząc od daty aktywacji auta, a w ciągu owych 30 dni 
jego dostępność do wynajmu będzie ustawiona w aplikacji przynajmniej przez 15 dni;  

g. właściciel pojazdu będący jednocześnie użytkownikiem aplikacji HoppyGo w okresie 30 dni od 
aktywacji pojazdu przez HoppyGo, zaakceptuje przynajmniej 50% otrzymanych zapytań o wynajem 
tegoż pojazdu, przy czym brak zapytań nie powoduje  wykluczenia Uczestnika z Akcji Promocyjnej;  

h. dostosuje cenę wynajmu i inne parametry w profilu pojazdu zarejestrowanego w Okresie Trwania 
Akcji Promocyjnej, w porozumieniu z przedstawicielem HoppyGo.  

B. każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna (Uczestnik), która spełni 
następujące warunki:  

I. zaakceptowała postanowienia Regulaminu; 

II. nie jest powiązana kapitałowo z Organizatorem;  

III.nie prowadzi działalności biznesowej jako wypożyczalnia samochodów/rent a car, firma car fleet 
management (CFM), leasingodawca, firma car sharingowa, dealer ani żadna inna firma, której 
podstawowa działalność polega na wynajmie, sprzedaży lub współdzieleniu samochodów osobowych;  

IV. jest już lub w Okresie Trwania Akcji Promocyjnej stanie się zarejestrowanym i aktywnym 
Użytkownikiem aplikacji HoppyGo;  

V. w Okresie Trwania Akcji Promocyjnej zarejestruje na platformie HoppyGo samochód osobowy, którego 
jest faktycznym właścicielem lub posiada pisemną zgodę faktycznego właściciela (widniejącego w 
dowodzie rejestracyjnym pojazdu) i który to samochód osobowy:  
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a. nie był zarejestrowany i aktywny na platformie przed dniem 03.10.2022 r.;   

b. wymogi rejestracji pojazdu na platformie HoppyGo, tj. jest w dobrym stanie technicznym, posiada 
ważne ubezpieczenie OC, posiada ważne badanie techniczne;  

c. spełnia wymogi aktywacji pojazdu na platformie HoppyGo, tj. ma uzupełnione zdjęcie profilowe 
pojazdu i jego opis oraz pozostałe informacje o pojeździe w profilu auta na platformie HoppyGo;  

d. spełnia wymogi partnera ubezpieczeniowego współpracującego z HoppyGo - firmy Omocom AB, tj. 
pojazd jest zarejestrowany w Polsce, jego masa nie przekracza 3,5 tony, a przebieg w momencie 
rejestracji na platformie jest niższy niż 300 000 km, a pojazd będzie wynajmowany wyłącznie z 
oferowanym przez HoppyGo pakietem ubezpieczenia AC i assistance na czas wynajmu od Omocom 
AB;  

e. będzie dostępny do wypożyczenia w aplikacji HoppyGo wyłącznie na terenie Warszawy lub jej 
najbliższych okolic (max. w promieniu 30 km od granicy Warszawy);  

f. po pomyślnej aktywacji pojazdu przez HoppyGo pozostanie zarejestrowany na platformie HoppyGo 
przynajmniej przez 30 dni kalendarzowych licząc od daty aktywacji auta, a w ciągu owych 30 dni 
jego dostępność do wynajmu będzie ustawiona w aplikacji przynajmniej przez 15 dni;  

g. właściciel pojazdu będący jednocześnie użytkownikiem aplikacji HoppyGo w okresie 30 dni od 
aktywacji pojazdu przez HoppyGo, zaakceptuje przynajmniej 50% otrzymanych zapytań o wynajem 
tegoż pojazdu, przy czym brak zapytań nie powoduje  wykluczenia Uczestnika z Akcji Promocyjnej;  

h. dostosuje cenę wynajmu i inne parametry w profilu pojazdu zarejestrowanego w Okresie Trwania 
Akcji Promocyjnej, w porozumieniu z przedstawicielem HoppyGo.  

VI.  w przypadku otrzymania nagrody w ramach Akcji Promocyjnej przez osobę fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą lub osobę prawną, owa nagroda będzie stanowiła przychód z działalności. 

§3. Nagrody 

1. Fundatorem nagród pieniężnych w ramach Akcji Promocyjnej ’Hoppy Bonus’ jest Organizator. Nagrody nie 
podlegają wymianie na inne.  

2. Łączna pula nagród pieniężnych przewidzianych dla Uczestników Akcji Promocyjnej ’Hoppy Bonus’’ to 15 000 
zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) - do równego podziału po 500 zł (słownie: pięćset złotych) pomiędzy 
pierwszych 30 Uczestników Akcji Promocyjnej, którzy spełnią wymagania określone w Regulaminie Akcji 
Promocyjnej.   

3. Każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej, będący jednym z 30 pierwszych Uczestników Akcji Promocyjnej 
spełniających wymagania określone w Regulaminie Akcji Promocyjnej, może zostać nagrodzony tylko 1 raz, a 
kwota nagrody pieniężnej wyniesie równo i nie więcej niż 500 zł (słownie: pięćset złotych).  

4. Finalne rozliczenie spełnienia warunków Regulaminu Akcji Promocyjnej w Okresie Rozliczenia Akcji 
Promocyjnej i przyznanie nagród dla Uczestników Akcji Promocyjnej nastąpi w dniach od 01.11.2022 r. do 
02.12.2022 r. Po spełnieniu wymogów Regulaminu Akcji Promocyjnej o kolejności kwalifikowania się do 
przyznania nagrody decyduje data aktywacji auta na platformie HoppyGo, po uprzedniej pełnej rejestracji 
pojazdu dokonanej przez Użytkownika HoppyGo będącego Uczestnikiem Akcji Promocyjnej.  

5. Wypłata nagród dla 30 pierwszych Uczestników Akcji Promocyjnej spełniających wymagania określone w 
Regulaminie Akcji Promocyjnej, nastąpi najpóźniej do dnia 09.12.2022 r. włącznie, jednak nie później niż w 
terminie 10 dni roboczych od zakończenia pełnego cyklu 30 dni od momentu zarejestrowania auta na 
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platformie HoppyGo w Okresie trwania akcji promocyjnej oraz spełnieniu warunków Regulaminu Akcji 
Promocyjnej.  

6. Nagrody dla Uczestników Akcji Promocyjnej zostaną wypłacone na podstawie wystawionych przez 
Organizatora not uznaniowych w formie przelewu na konto wskazane w aplikacji podczas rejestracji pojazdu 
na platformie HoppyGo przez nagrodzonego Uczestnika Akcji Promocyjnej po zakończeniu Okresu Rozliczenia 
Akcji Promocyjnej.  

§4. Prawa Organizatora 

1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator Akcji Promocyjnej nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, zakłócenia lub przerwy związane z działaniem 
aplikacji HoppyGo dla Uczestników Akcji Promocyjnej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków 
uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.  

2. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, 
zawieszenia, przerwania lub odwołania Akcji Promocyjnej. W takim przypadku Organizator poinformuje 
Uczestników na Stronie internetowej: https://hoppygo.com/pl o powodach zaistniałych okoliczności i zmian 
dotyczących Akcji Promocyjnej.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji Promocyjnej, po uprzednim 
poinformowaniu go o tym fakcie w Okresie Trwania Akcji Promocyjnej.   

4. Organizator nie gwarantuje otrzymania zapytań o wynajem zarejestrowanego w ramach Akcji Promocyjnej 
auta poprzez aplikację HoppyGo w Okresie Trwania i Rozliczenia Akcji Promocyjnej. Nie powoduje to jednak 
wykluczenia Uczestnika z Akcji Promocyjnej.  

 
§5. Reklamacje 

1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@hoppygo.com lub 
listownie na adres HoppyGo Poland Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. Zgłaszając reklamację 
należy opisać jej przyczynę. Każda reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne użytkownika, tj. imię i 
nazwisko oraz adres e-mail podany przy rejestracji w HoppyGo. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje 
wszystkim Uczestnikom korzystającym z Akcji Promocyjnej.   

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi we 
wskazanym terminie oznaczać będzie pozytywne uznanie reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie 
przekazana drogą mailową lub w formie listownej.  

§6. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest HoppyGo Poland Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS: 0000818732, NIP: 5272920970, z kapitałem zakładowym 
wpłaconym w całości w wysokości 5.000 zł (dalej ‘Organizator’ lub ‚HoppyGo’), z którą można skontaktować 
się poprzez adres e-mail: kontakt@hoppygo.com, telefonicznie: +48784360001 lub pisemnie na adres 
Administratora.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail 
iodo@hoppygo.com lub pisemnie na adres Administratora (tj. HoppyGo Poland sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 
27, 00-867 Warszawa).  
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3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane:  

1. W celu udziału, przeprowadzenia i rozliczenia Akcji Promocyjnej oraz kontaktu w sprawie przekazania nagród 
na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  

2. w celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO).  

4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania.  

5. Każdy Uczestnik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Administratora do Prezesa 
UODO (uodo.gov.pl).  

6. Dane będą przetwarzane do 14 dni od czasu zakończenia Okresu Rozliczenia Akcji Promocyjnej.  

7. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie Uczestnik może wycofać w dowolnym momencie, jednakże będzie to 
równoważne ze zrezygnowaniem z udziału w Akcji Promocyjnej, a w przypadku wygranej z nagrody. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.  

 
§7. Postanowienia końcowe

1. Akcja Promocyjna ’Hoppy Bonus’ nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z 
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016.471 j.t.).  

2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji Promocyjnej ’Hoppy Bonus’ są określone wyłącznie w 
niniejszym Regulaminie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
postanowienia obowiązujące w Regulaminie HoppyGo i partnera ubezpieczeniowego  Omocom AB oraz 
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.  

3. Uczestnikom Akcji Promocyjnej oprócz Nagrody przewidzianej Regulaminem, nie przysługuje żadne 
dodatkowe wynagrodzenie.  

4. W najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność 
wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników Akcji Promocyjnej.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Akcji Promocyjnej pod 
warunkiem, że zmiana ta nie naruszy praw nabytych przed zmianą regulaminu przez Uczestników Akcji 
Promocyjnej. Organizator powiadomi Uczestników o ewentualnej zmianie Regulaminu poprzez 
poinformowanie o jego dostępności na stronie internetowej hoppygo.com.  

6. Umowa między stronami w zakresie warunków Akcji Promocyjnej ’Hoppy Bonus’ podlega prawu polskiemu. 
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