§1
Postanowienia Ogólne.
1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Kody Promocyjne” jest Moxly Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu 50-062, Pl. Solny 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem: 0000721210, NIP 8971852715, Regon: 369609525, email: moxly@moxly.me , nr Infolinii: 71 331 71 71 , kapitał zakładowy: 5600 zł, zwanym
dalej MOXLY.
2. Niniejszym Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji i określa prawa i obowiązki
Uczestników Promocji tj. Użytkowników Serwisu oraz Aplikacji.
3. Użyte w niniejszym Regulaminie Promocji zwroty oznaczają:
Niniejszy Regulamin – Regulamin Promocji „Kody Promocyjne”, dostępny w Serwisie,
jak i w Aplikacji;
Regulamin Ogólny – Regulamin Świadczenia Usług przez MOXLY, dostępny w
Serwisie, jak i w Aplikacji;
Polityka Prywatności – dokument dostępny w Serwisie, jak i w Aplikacji;
Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą „Moxly”, przeznaczone do zainstalowania na
Urządzeniach mobilnych posiadających dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z
Usług Elektronicznych, a w szczególności umożliwiające zawieranie umów w przedmiocie
Usług Mycia, a także zapłaty za Usługi Mycia;
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez MOXLY pod adresem moxly.me,
udostępniony Użytkownikom za pomocą sieci Internet, umożliwiający zapoznanie się z
usługami świadczonymi przez MOXLY oraz umożliwiający kontakt z MOXLY;
Kod promocyjny – kod opiewający na określoną wartość pieniężną, uprawniający jego
posiadacza do wykorzystania go podczas składania zamówienia na Usługę Mycia i
otrzymania w związku z tym obniżki ceny Usługi Mycia zasadniczo o wartość użytego
kodu; pod pojęciem Kodu promocyjnego rozumiany jest również rabat o określonej
kwocie, pomniejszający cenę Usługi Mycia. Wykorzystując Kod promocyjny wartość
zamówienia – przy wykorzystaniu Kodu promocyjnego – nie może zostać obniżona
poniżej 1 zł;
Promocja – organizowana na warunkach Niniejszego Regulaminu promocja w
przedmiocie Kodów Promocyjnych.
Promocja trwa w okresie 08.06.2019r. – do 31.12.2019 (dalej: Okres Promocji). Z
zastrzeżeniem szczegółowych warunków wskazanych w Niniejszym Regulaminie, Kody
promocyjne mogą zostać wykorzystane jedynie w Okresie Promocji.
§2
Kody promocyjne uzyskane w związku z poleceniem nowego Użytkownika Aplikacji.
1. W związku z polecaniem Aplikacji i Usług Mycia możliwe jest otrzymanie Kodu
promocyjnego przez Zarejestrowanego Użytkownika Aplikacji jak i przez nowego
Użytkownika Aplikacji (tj. takiego, który nigdy wcześniej nie był Zarejestrowanym
Użytkownikiem Aplikacji) na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarejestrowany Użytkownik Aplikacji (polecający Użytkownik) może, przy wykorzystaniu
Aplikacji polecić Aplikację przesyłając swojemu znajomemu (polecony Użytkownik) Kod
promocyjny, który będzie uprawniał poleconego Użytkownika do wykorzystania Kodu
promocyjnego podczas składania w Aplikacji pierwszego zamówienia na Usługi Mycia.
Kod może zostać wykorzystany wyłącznie przez osobę, która – w dacie składania
zamówienia podczas którego chce wykorzystać Kod promocyjny – nigdy wcześniej nie
była Użytkownikiem Aplikacji i nie korzystała z Usług Mycia. Ponadto, warunkiem
skorzystania z Kodu promocyjnego przez Użytkownika poleconego jest zapoznanie się z
niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Kod promocyjny może być
wykorzystany przez Użytkownika poleconego w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty
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zarejestrowania się przez poleconego Użytkownika w Aplikacji, lecz nie dalej niż do dnia
obowiązywania niniejszego Regulaminu (tj. 31.12.2019 r.)
Zarejestrowany Użytkownik może przesłać jeden Kod promocyjny dowolnej liczbie
znajomych.
Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje jeden Kod promocyjny o wartości 20 PLN
(dwadzieścia złotych), pod warunkiem, że polecony przez niego Użytkownik zakupił
Usługę Mycia i w czasie składania zamówienia użył kodu promocyjnego, o którym mowa
w ust. 1 powyżej. Kod promocyjny jest automatycznie dopisywany do konta Użytkownika
polecającego z chwilą, gdy Użytkownik polecony zapłacił i zrealizował Usługę Mycia i nie
zaszły podstawy do zwrotu zapłaconego przez niego wynagrodzenia (a w szczególności
nie zrezygnował z Usługi).
Wartość każdego z kodów promocyjnych, o których mowa w niniejszym paragrafie wynosi
20 zł brutto.
Nabyty kod promocyjny wg. § 2. Pkt. 4. może być wykorzystany przez Użytkownika
polecającego w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty nabycia kodu lecz nie dalej niż do
dnia obowiązywania niniejszego Regulaminu (tj. 31.12.2019 r.)
MOXLY nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości zawierającej Kod promocyjny
przesłanej przez Użytkownika polecającego Użytkownikowi poleconemu. Systemowa
treść wiadomości stanowi jedynie propozycję, która dowolnie może być modyfikowana
przez Użytkownika polecającego.
MOXLY zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia albo wyłączenia możliwości
generowania przez zarejestrowanego Użytkownika Aplikacji Kodów promocyjnych w celu
przesłania ich znajomym Zarejestrowanego Użytkownika.
§3
Postanowienia końcowe.

1. Kody promocyjne, o których mowa w niniejszym Regulaminie łączy się z kodami
promocyjnymi uzyskanymi przez Użytkownika na podstawie innych promocji, których
warunki zostały odrębnie uregulowane.
2. W zakresie nieuregulowanym, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego.
3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wymiany wartości posiadanych Kodów na środki
pieniężne lub jakiekolwiek przedmioty. Kody promocyjne nie są oprocentowane.
4. Reklamacje dotyczące spraw związanych z kodami promocyjnymi oraz w pozostałym
zakresie dotyczącym Organizatora, należy składać Organizatorowi na zasadach
określonych w § 15 Regulaminu Ogólnego.
5. Wszelkie obciążenia podatkowe wynikające z otrzymanego i wykorzystanego Kodu
promocyjnego obciążają Użytkownika, który z niego skorzystał.
6. MOXLY zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania
Promocji tylko z ważnych powodów, jednak zawsze bez wpływu na treść już nabytych
praw.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.06.2019 r. i obowiązuje do 31 grudnia
2019 r., chyba że MOXLY wcześniej odwoła jego obowiązywanie (co nastąpi z
poszanowaniem praw nabytych przez Użytkowników).

Zarząd Moxly Sp. z o.o.

