REGULAMIN PROGRAMU
„Mobility 3.0”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

Organizatorem programu pod nazwą „Mobility 3.0” zwanego dalej „Programem” jest Mobility
Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000827524, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP):
5272920409, posiadająca numer REGON: 385514410, o kapitale zakładowym wysokości
25.000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2

Program prowadzony jest w okresie od dnia 15 kwietnia 2022 r. do odwołania. O planowanym
odwołaniu Programu Organizator poinformuje za pośrednictwem Platformy Programu co
najmniej 7 dni przed planowaną datą zakończenia Programu.

1.3

Program obejmuje Usługę w postaci wynajmu długoterminowego, kredytu oraz leasingu
samochodów, oferowaną za pośrednictwem Platformy Organizatora.

1.4

Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5

Celem Programu jest promocja usług świadczonych przez Organizatora, w tym środków
nowoczesnej mobilności.

1.6

Nie jest zamierzeniem ani celem Organizatora utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom
oferującym produkty lub usługi odpowiadające rodzajowo produktom lub usługom Organizatora
(zwanymi dalej: „Innymi Podmiotami”). W szczególności warunki udziału w Programie oraz
warunki przyznania Premii
nie są w żaden sposób uzależnione od nabycia produktów lub
usług Innych Podmiotów przez Uczestnika Programu zarówno w czasie trwania Programu, jak i
po jego zakończeniu.

1.7

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).

1.8

Warunki uczestnictwa w Programie określa niniejszy Regulamin, Platforma Programu oraz
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

1.9

Użyte na potrzeby Programu pojęcia mają następujące znaczenie:
a)

Formularz Zgłoszeniowy – formularz zapytania o ofertę dostępny w wersji
elektronicznej na Platformie Programu. Każda osoba wypełniająca formularz zapytania o
ofertę ma jednocześnie zapewnioną możliwość wzięcia udziału w Programie poprzez
zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a;

b)

Karta Mobility 3.0, Karta MOTO lub Karta – bezimienna przedpłacona karta typu
Mastercard wydana przez PrePay Technologies Limited we współpracy z Edenred Polska
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Identyfikacja użytkownika karty ma miejsce na
podstawie indywidualnego dziesięciocyfrowego numeru seryjnego widocznego na
rewersie karty (nad paskiem magnetycznym). Środki dostępne na karcie można
wydatkować wyłącznie na określone usługi/świadczenia związane z usługami
transportowymi oraz branżą motoryzacyjną (zgodnie z listą stanowiącą Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu). Szczegółowe zasady użytkowania karty Edenred, w tym Karty
Mobility 3.0, określone są w regulaminie użytkowania karty Edenred, stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Dostęp do informacji dotyczących karty
Edenred możliwy jest również za pośrednictwem strony internetowej pod adresem
www.myedenred.pl, na której dostępna jest aktualna wersja regulaminu użytkowania
karty Edenred;
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c)

Premia – Premia
za podpis lub Premia
gratyfikacyjna. Premia może być
wydatkowana wyłącznie z przeznaczeniem na określone cele zdefiniowane przez
Organizatora w Załączniku nr 1;

d)

Premia za podpis – doładowanie (zasilenie) Karty o wartości określonej zgodnie
z zasadami opisanymi w Regulaminie, przyznawana Uczestnikowi w związku z
zawarciem (podpisaniem) Umowy o świadczenie Usługi i wpłatą zaliczki ;

e)

Premia gratyfikacyjna – doładowanie (zasilenie) Karty o wartości określonej zgodnie
z zasadami opisanymi w Regulaminie, przyznawana każdorazowo Uczestnikowi w trakcie
trwania Programu, pod warunkiem spełniania przez niego obowiązku wynikającego
z Umowy o świadczenie Usługi, polegającego na comiesięcznym uiszczaniu stałej opłaty
(raty) w terminie i w sposób wskazany w Umowie o świadczeniu Usługi, a także
spełnianiu warunków uczestnictwa w Programie;

f)

Platforma Organizatora lub Platforma Programu – platforma internetowa dostępna pod
adresem https://carplatform.pl. Zasady korzystania z Platformy opisane są w Regulaminie
Platformy;

g)

Partner Organizatora – podmiot współpracujący z Organizatorem;

h)

Regulamin – niniejszy regulamin Programu „Mobility 3.0”, który jest dostępny na
Platformie Programu oraz w siedzibie Organizatora;

i)

Regulamin Platformy – regulamin Platformy Organizatora dostępny pod adresem
https://carplatform.pl/tos/;

j)

Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
spełniająca warunki przewidziane Regulaminem, która zgłosiła swój udział w Programie
na warunkach określonych Regulaminem;

k)

Umowa na świadczenie Usługi lub Umowa – umowa zawierana w trakcie trwania
Programu, przy wykorzystaniu Platformy Organizatora, na mocy której Użytkownik,
w zamian za stałą miesięczną opłatę, nabywa Usługę;

l)

Usługa – usługa wynajmu długoterminowego, kredytu lub leasingu umożliwiająca
odpłatne korzystanie z samochodu osobowego przez określony czas, na zasadach i
warunkach określonych w Umowie o świadczenie Usługi, która może być uzupełniona o
dodatkowe usługi lub świadczenia (np. ubezpieczenie lub pakiet serwisowy).

II.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

2.1

Program jest skierowany do:
a)

zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadzących
gospodarczej, zatrudnionych u Partnera Organizatora na podstawie umowy
umowy cywilnoprawnej, uprawnionych do zawarcia we własnym imieniu
świadczenie Usługi;

b)

zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych,
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą, współpracujących z Partnerami
Organizatora na podstawie umowy B2B, uprawnionych do zawarcia we własnym imieniu
Umowy na świadczenie Usługi;

c)

osób niespełniających kryteriów wymienionych w lit. a) lub b) powyżej, którym
uczestnictwo w Programie umożliwia jeden z Partnerów Organizatora.
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fizycznych,
działalności
o pracę lub
Umowy na

2.2

Warunkiem wzięcia udziału w Programie przez osoby, o których mowa w punkcie 2.1.
Regulaminu, jest wyrażenie zgody na udział w Programie przez Partnera Organizatora oraz
spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Przystąpienie do Programu
poczytuje się za uzyskanie od Partnera Organizatora zgody na udział tej osoby w Programie.

2.3

Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba, która:
a)
spełnia warunki, o których mowa w punkcie 2.1. Regulaminu;
b)
założyła konto na Platformie Programu na zasadach opisanych w Regulaminie Platformy
Organizatora;
c)
przystąpiła do udziału w Programie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego (tj.
poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a przy składaniu zapytania o ofertę za
pośrednictwem Platformy Organizatora);
d)
przez cały okres trwania Programu pozostaje zatrudniona lub współpracuje z Partnerem
Organizatora.

2.4

W Formularzu Zgłoszeniowym należy podać następujące dane:
a)
imię i nazwisko lub nazwę;
b)

numer telefonu;

c)

adres e-mail powiązany z kontem na Platformie Organizatora.

2.5

Przez prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego rozumie się podanie danych,
o których mowa w punkcie 2.4., a także złożenie oświadczenia (poprzez zaznaczenie
odpowiedniego checkbox’a) o zapoznaniu się oraz zaakceptowaniu treści niniejszego
Regulaminu.

2.6

Wypełnienie i przekazanie Formularza Zgłoszeniowego w sposób opisany w niniejszym
Regulaminie oznacza zgodę na przystąpienie do Programu.

2.7

Przystąpienie do Programu oraz informacja o wysokości przysługującej Uczestnikowi Premii
zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Uczestnika
powiązany z kontem Uczestnika na Platformie Programu. Wysokość przysługującej każdemu
Uczestnikowi Premii zostanie wyliczona w oparciu o równe zasady (takie same dla każdego
Uczestnika), zdefiniowane w niniejszym Regulaminie.

2.8

Osoba przystępująca do udziału w Programie ma obowiązek podania danych aktualnych
i zgodnych ze stanem rzeczywistym, a Uczestnik ma obowiązek ich aktualizacji w razie zmiany
w czasie trwania Programu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę
przystępującą do udziału w Programie nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub
niedokonanie przez Uczestnika ich stosownej aktualizacji. Prowadzenie komunikacji, w tym
przekazywanie Karty (nośnika), z wykorzystaniem danych podanych w toku Programu przez
Uczestnika, uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika.

2.9

Organizator Programu zastrzega sobie prawo do:
a) zablokowania konta Uczestnika na Platformie Programu,
b) wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie,
c) wstrzymania wypłacania Premii Uczestnikowi,
w przypadku Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi
obyczajami, godzą w wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z prawem. W takim przypadku
Organizator może również poinformować Partnera o działaniu Uczestnika.
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2.10

Program nie może być łączony z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora lub
przez Partnerów. Tym samym, Uczestnikiem Programu nie może być osoba, która została
objęta jakąkolwiek inną promocją przez Organizatora lub Partnera.

III.

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

3.1.

Program polega na tym, że Uczestnikom
jest przyznawana Premia
w związku z nabyciem
Usługi – zawarciem przez Uczestnika (we własnym imieniu), przy wykorzystaniu funkcjonalności
Platformy Organizatora, Umowy na świadczenie Usługi. Premia może być wydatkowana
wyłącznie z przeznaczeniem na określone cele zdefiniowane przez Organizatora.

3.2.

Uczestnik otrzyma w związku z nabyciem Usługi:
a) Premię za podpis – przyznawaną Uczestnikowi po zawarciu (podpisaniu) Umowy na
świadczenie Usługi, wpłacie zaliczki zgodnie z Umową oraz odbiorze wybranego
samochodu będącego przedmiotem Umowy;
b) Premię gratyfikacyjną – przyznawaną Uczestnikowi w trakcie trwania Programu, przez
okres trwania Umowy o świadczenie Usługi, pod warunkiem spełniania każdorazowo przez
Uczestnika obowiązku wynikającego z Umowy o świadczenie Usługi, polegającego na
uiszczaniu stałej, miesięcznej opłaty (raty) w terminie i w sposób wskazany w Umowie
o świadczeniu Usługi, a także innych warunków uczestnictwa w Programie (pozostawania
we współpracy lub zatrudnieniu u Partnera Organizatora).

3.3.

Premię za podpis stanowi doładowanie (zasilenie) Karty Mobility 3.0 o wskazanej wartości
brutto, wyliczonej zgodnie z zasadami określającymi wartości Premii (dalej jako „Zasady”),
stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3.4.

Premię gratyfikacyjną stanowi każdorazowo doładowanie (zasilenie) Karty Mobility 3.0 o
wskazanej wartości brutto, wyliczonej zgodnie z Zasadami, które stanowią Załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu.

3.5.

Organizator przekaże Premię za podpis (doładuje Kartę Mobility 3.0) nie później niż w terminie
30 dni od dnia zawarcia (podpisania) Umowy oraz wpłaty zaliczki zgodnie z Umową.

3.6.

Organizator przekaże Premię gratyfikacyjną (doładuje Kartę Mobility 3.0.) nie później niż
piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływał termin płatności opłaty
(raty) za dany okres rozliczeniowy.

3.7.

Przyznanie Premii jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy Uczestnik będzie posiadał aktywną Kartę
Mobility 3.0 (nośnik). Karta Mobility 3.0. (nośnik) jest wyłącznie technicznym środkiem
umożliwiającym wykorzystanie przyznanej w Programie Premii. Karta (nośnik) zostanie
przekazana Uczestnikowi, który przystąpił do Programu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia
(podpisania) Umowy oraz wpłaty zaliczki zgodnie z Umową, na adres wskazany przez
Uczestnika w ramach procesu podpisywania Umowy lub osobiście przez przedstawiciela
Organizatora.

3.8.

Koszt dostarczenia Karty Mobility 3.0 (nośnika) pozostaje po stronie Organizatora. Przyjmuje
się, iż osobą uprawnioną do odbioru Karty Mobility 3.0 (nośnika) jest Uczestnik, którego dane
wskazane są w Formularzu Zgłoszeniowym. Odbiór Karty (nośnika) następuje zgodnie
z procedurami firm kurierskich (lub innych podmiotów dostarczających nośnik). Uczestnik może
zostać zobowiązany do okazania dowodu osobistego wydającemu Kartę (nośnik). Użytkownik
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potwierdza odbiór Karty (nośnika) własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru lub
w inny
sposób zaakceptowany przez podmiot dostarczający Kartę (nośnik).
3.9.

W przypadku, gdy:
a)
b)
c)
d)

Karta Mobility 3.0 (nośnik) nie zostanie odebrana przez Uczestnika;
Uczestnik odmówi odbioru Karty (nośnika);
Uczestnik odmówi potwierdzenia odebrania Karty (nośnika);
Uczestnik nie aktywuje Karty (nośnika)

Premia nie będzie mogła zostać zrealizowana, a tym samym przepada.
3.10. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania Premii na osoby trzecie.
3.11. Uczestnik nie może wymienić Premii na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
3.12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że środki dostępne na Karcie wskutek zasilenia
(doładowania) będą mogły zostać przeznaczone wyłącznie na określone usługi/świadczenia
związane z usługami transportowymi oraz branżą motoryzacyjną (zgodnie z listą stanowiącą
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), z zastrzeżeniem brzmienia pkt 2.9 Regulaminu.
3.13. W przypadku zaistnienia wątpliwości, czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte
w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Premii
do
czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym
Regulaminie.
3.14. Organizator będzie weryfikował prawo Uczestnika do Premii na podstawie własnej
dokumentacji, w tym prawidłowo uzupełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokumentacji
związanej z zawarciem Umowy o świadczenie Usługi.
3.15. Premia będzie przyznana Uczestnikom zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi.
3.16. Uczestnik, o którym mowa w punkcie 2.1.a), może jednorazowo otrzymać Premię o wartości nie
większej niż 2000 zł. Organizator informuje Uczestników, o których mowa w punkcie 2.1.a), iż
na dzień rozpoczęcia Programu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.) wolna od
podatku dochodowego jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli
jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród
związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy natomiast nagród otrzymanych przez
podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą,
stanowiących przychód z tej działalności.
3.17. Jeśli zwolnienie, o którym mowa w pkt 3.16. powyżej, nie znajduje zastosowania, wówczas
elementem Premii jest dodatkowo kwota pieniężna w wysokości 11,11% wartości Premii
,
która nie zostanie przekazana Uczestnikowi, ale Organizator potrąci ją przed wypłatą Premii
i odprowadzi tytułem podatku od wartości Premii

do właściwego urzędu skarbowego.

3.18. Jeśli zwolnienie, o którym mowa w pkt 3.16. powyżej, nie znajduje zastosowania, wówczas
Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od
wartości wygranej – przyznanej
Uczestnikowi
Premii
związanej ze sprzedażą premiową
(zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Element
pieniężny wygranej, o którym mowa w punkcie 3.17. powyżej, nie zostanie w związku z tym
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wydany Uczestnikowi, lecz zostanie on przeznaczony na uiszczenie należnego od tego
Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych.
Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do potrącenia z wartości przyznanych
Premii
kwoty odpowiadającej wartości dodatkowego elementu pieniężnego, o którym mowa
powyżej. Organizator, jako płatnik, przekaże potrącone kwoty na rachunek właściwego urzędu
skarbowego, doprowadzając
w ten sposób w imieniu Uczestników należny podatek
dochodowy z tytułu Premii

w Programie.

III.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROGRAMU

4.1.

Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane za pośrednictwem
wiadomości e-mail na adres: hello@mobilitybenefit.pl, w czasie trwania Programu oraz w
terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.

4.2.

Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Programu przysługuje jedynie Uczestnikom
Programu.

4.3.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika, adres e-mail (do
korespondencji) oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.4.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

4.5.

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji
Organizatora zostanie powiadomiony wiadomością e-mail, wysłaną na adres Uczestnika
podany w reklamacji w terminie wskazanym w punkcie 4.4. Regulaminu.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem, że
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie, a zmiany nie będą
dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Programie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą
ogłaszane z trzydniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Platformy Organizatora.

5.2.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Programu mają wyłącznie charakter
informacyjny.

5.3.

Udział w Programie jest dobrowolny. Udział w Programie oznacza akceptację zasad Programu
zawartych w niniejszym Regulaminie.

5.4.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Programu jest Organizator.
Dane Uczestników Programu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Programu, w tym w szczególności w celu przyznania Premii
,
przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego i spełnienia obowiązku podatkowego,
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z Programem,
a także w celu promocji, reklamy i marketingu produktów Organizatora. Szczegółowe informacje
na temat przetwarzania przez Organizatora danych osobowych znajdują się w Polityce
prywatności.

Warszawa, dn. 15 kwietnia 2022 r. [aktualizacja: 28 października 2022]

6

Załączniki:

1. Lista usług/świadczeń, na które mogą być wydatkowane środki dostępne na Karcie Mobility
3.0 wraz z kodami identyfikacji sieci, w których możliwe jest wykorzystanie karty MOTO;
2. Regulamin Użytkowania Karty;
3. Zasady określające wartość Premii.
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Załącznik nr 1 – Lista usług/świadczeń, na które mogą być wydatkowane środki dostępne na
Karcie Mobility 3.0
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

zakup paliwa oraz myjnie (stacje paliw)
serwis auta (warsztaty, blacharstwo, lakiernictwo, wulkanizacja, dealerzy samochodowi, części
motoryzacyjne, holowanie pojazdów)
akcesoria samochodowe
transport publiczny, w tym usługi taksówkarskie,
wynajem, wypożyczenie aut, hulajnóg i rowerów miejskich
opłaty drogowe i parkingowe
transport – transport kolejowy, autobusowy, taksówki, limuzyny, promy, metro, tramwaje

Karta MOTO może być wykorzystana wyłącznie w sieciach, które posiadają kody identyfikacji:
5172

5013

5541

5511

5542

5521

5983

5531

7278

5532

7311

5533

7542

5571

4784

5592

7523

5599

4011

7513

4111

7519

4112

7531

4121

7534

4131

7535

4214

7538

4411

7549

4457

7699

4468

7512

4789
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Załącznik nr 2 - Regulamin Użytkowania Karty
Regulamin znajduje się tutaj.
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Załącznik nr 3 – Zasady określające wartość Premii
1.
2.

3.

Wartość Premii uzależniona jest od czasu trwania Usługi oraz spełnienia jednego z kryteriów wskazanych
w punkcie 2.1 Regulaminu, w tym w punkcie 2.1 lit. c) Regulaminu. .
Wysokość każdorazowej, miesięcznej Premii gratyfikacyjnej odpowiada wartości 2000 PLN podzielonej
przez liczbę miesięcy odpowiadającej okresowi trwania Usługi, pomniejszonej o wysokość Premii za
podpis, przy czym łączna wartość Premii gratyfikacyjnej nie może być wyższa niż 2000 PLN. Uczestnik
może ustalić z Organizatorem, że po spełnieniu dodatkowych warunków przez Uczestnika, Premia
gratyfikacyjna zostanie wypłacona Uczestnikowi jednorazowo.
W przypadku gdy Uczestnik dysponuje dodatkową licencją do rozszerzonej strefy Car Platform Business
przyznaną przez Organizatora, wysokość każdorazowej, miesięcznej Premii gratyfikacyjnej powiększona
jest o 100 PLN lub 200 PLN miesięcznie, przy czym łączna wartość Premii gratyfikacyjnej nie może być
wyższa niż 2000 PLN.
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