
 

 

Regulamin Promocji  
„Autostrada do elektromobilności” 

 
 

§ I Postanowienia wstępne 
 
1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „Autostrada do elektromobilności” 

(„Promocja”) są Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych z siedzibą w Warszawie przy 

ulicy Fabrycznej 5A, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji i zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowegǫ pod numerem KRS 

0000643156, NIP 5252684377, Regon 36587769000000, będąca operatorem serwisu 

elektromobilni.pl („Organizator 1”) i Autopay Mobility Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 3/18, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd̨ Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegǫ pod numerem KRS 0000794787, NIP 

527-28-98-696, Regon 383879060, o kapitale zakładowym w wysokości 2 796 050 zł, 

będąca operatorem serwisu autopay.pl („Organizator 2”) (łącznie „Organizatorzy”). 
 
2. Uczestnikiem promocji może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną, która spełni poniższe warunki („Uczestnik”): 

a) jest posiadaczem pojazdu elektrycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 

110 ze zm.) („Ustawa”), 

b) zarejestrowała się na stronie www.elektromobilni.pl, 
 

c) przystąpiła do udziału w Promocji za pośrednictwem formularza umieszczonego na 

stronie www.elektromobilni.pl podając nr rejestracyjny zarejestrowanego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego kraju UE obsługiwanego przez 

Organizatora 2, użytkowanego przez siebie pojazdu elektrycznego w rozumieniu 

Ustawy oraz inne dane wymagane do weryfikacji czy pojazd jest pojazdem 

elektrycznym w rozumieniu Ustawy („Pojazd”), 
 

d) po pozytywnej weryfikacji przez Organizatora 1 Pojazdu jako pojazdu 

elektrycznego w rozumieniu Ustawy otrzymała link aktywacyjny przekierowujący 

do serwisu autopay.pl, 
 

e) zarejestrowała lub posiadała już konto w serwisie autopay.pl („Serwis”), 
 

f) będzie korzystać z usług Autopay za pośrednictwem aplikacji Autopay („Aplikacja”) 

zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie usług Autopay dostępnym na 

stronie: https://autopay.pl/storage/pdf/autopay_regulamin.pdf („Regulamin 

Autopay”) w celu opłacenia Przejazdu, o którym mowa w lit. i) poniżej, 



 

 

g) przy użyciu otrzymanego od Organizatora 1 linku aktywacyjnego w okresie 

trwania Promocji aktywuje usługę przejazdów na obsługiwanych przez Aplikację 

autostradach AmberOne Autostrada A1, Stalexport Autostrada A4, A4 Bielany 

Wrocławskie – Sośnica oraz A2 Konin – Stryków („Autostrada”) dodając w 

Aplikacji lub serwisie autopay.pl („Serwis”) w sposób określony w Regulaminie 

Autopay Pojazd jako pojazd z kategorii 1 tj. pojazd o dwóch osiach, bez 

podwójnych kół, nieciągnący przyczepy („Kategoria 1”) i uruchamiając Promocję, 
 

h) podłączyła kartę płatniczą („Karta”) jako metodę płatności w Aplikacji i przypisała 

numer Karty do Pojazdu, 

i) dokonała przejazdu, rozumianego jako przejazd przez którykolwiek płatny odcinek 

Autostrady, Pojazdem („Przejazd”), przy czym Promocją objętych jest 

maksymalnie 5 pierwszych Przejazdów Uczestnika o łącznej wartości 

nieprzekraczającej 200 PLN brutto odbyte w okresie trwania Promocji, o którym 

mowa w § II pkt 1 lit. a) pod warunkiem, że jednocześnie Przejazd mieścił się w 

puli Przejazdów objętych Promocją, o której mowa w § II pkt 1 lit. a). 
 
3. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu „Autostrada do 

elektromobilności” („Regulamin”). Promocja polega na tym, że w okresie jej trwania, 

Organizator 2 dokona zwrotu na rachunek bankowy Uczestnika przypisany do jego Karty 

kwoty opłaty dokonanej za pośrednictwem Aplikacji za maksymalnie 5 pierwszych 

Przejazdów Autostradą Pojazdem o łącznej wartości maksymalnie 200 złotych brutto i pod 

warunkiem spełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w pkt 2 oraz § II 

poniżej. Organizator 2 zastrzega przy tym, że opłaty za Przejazdy na autostradach 

publicznych A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica oraz A2 Konin – Stryków realizowane są na 

rzecz Skarbu Państwa a Organizator 2 występuje jedynie w charakterze inkasenta tych 

środków, w związku z czym zwrot środków Uczestnikowi, o którym mowa powyżej, za 

Przejazdy realizowane na tych odcinkach autostrad stanowi w istocie nagrodę za wzięcie 

udziału w Promocji i spełnienia jej wszystkich warunków. Promocja dotyczy użytkownika 

Aplikacji, którego Karta była podłączona w chwili realizacji Przejazdu jako dostępne źródło 

płatności i została obciążona kosztem Przejazdu. 

 

 
§ II Zasady i przedmiot Promocji 

 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2-8 poniżej, przekazanie środków przez Organizatora 2 

na rzecz Uczestnika w ramach Promocji możliwe jest po spełnieniu wszystkich 

poniższych warunków: 

a) przystąpienie Uczestnika do Promocji w okresie trwania Promocji, tj. od 

01.07.2022 r. do 31.08.2022 r. lub do wyczerpania przewidzianej przez 



 

 

Organizatorów puli Przejazdów objętych Promocją, w zależności od tego co nastąpi 

wcześniej, na zasadach określonych w § I pkt 2 lit. b) – g); łączna wartość 

Przejazdów objętych Promocją (tj. łączna wartość Przejazdów zrealizowanych 

przez wszystkich Uczestników) wynosi 20000,00 zł i jest pomniejszana na zasadzie 

„kto pierwszy ten lepszy” przy uwzględnieniu maksymalnie 5 pierwszych 

Przejazdów na Uczestnika; Organizatorzy niezwłocznie poinformują Uczestników, 

którzy przystąpili do Promocji o wyczerpaniu puli Przejazdów objętych Promocją; 

Organizatorzy mogą również zdecydować o powiększeniu puli Przejazdów objętych 

Promocją lub o przedłużeniu okresu trwania Promocji, 
 

b) dokonanie Przejazdu Autostradą na zasadach określonych § I pkt 2 lit. i), 
 

c) zrealizowanie transakcji za Przejazd przez Uczestnika w ramach Aplikacji z 
użyciem Karty na zasadach określonych § I pkt 2 lit. h). 

 
2. Promocja nie obejmuje sytuacji, w których: 
 

a) Pojazd, którym był dokonywany Przejazd nie jest pojazdem elektrycznym 

w rozumieniu Ustawy; 

b) Pojazd, którym był dokonywany Przejazd nie był z Kategorii 1; 
 

c) Przejazd był na kwotę mniejszą niż 1,00 zł. 
 

d) Przejazd był zrealizowany przed założeniem konta w Aplikacji i aktywowaniem 

promocji (poprzez link przekierowujący) 

e) Przejazd nastąpił po okresie trwania Promocji lub po wyczerpaniu puli 

Przejazdów objętych Promocją, o których mowa w pkt 1 lit. a); 

f) Użytkownik zrealizował Przejazd przy braku aktywacji linku, o którym mowa w § I 

pkt 2 lit. g) 

g) Płatność za Przejazd nie została zrealizowana za pośrednictwem Aplikacji;  
h) dane Pojazdu podane w Aplikacji, za który był dokonany Przejazd nie zgadzają się 

z danymi Pojazdu podanymi przez Uczestnika w trakcie rejestracji na stronie 

www.elektromobilni.pl 

i) w zakresie Przejazdów w ramach Promocji, które przekraczają liczbę 5 

Przejazdów. 

3. Promocją objęte są wyłącznie zrealizowane transakcje, tj. Przejazdy należycie 

opłacone w ramach usługi płatności automatycznych w Aplikacji w okresie trwania 

Promocji oraz w ramach puli Przejazdów objętych Promocją, o których mowa w pkt 1 

lit. a). 

4. Uczestnik otrzymuje środki z tytułu Promocji nie później niż do 14 dni roboczych od 

dnia dokonania Przejazdu objętego Promocją na rachunek bankowy przypisany do 

Karty. 

5. Uczestnicy korzystający z Promocji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

przyjmują do wiadomości, że otrzymane środki stanowią dla nich przychód z 



 

 

działalności gospodarczej. Uczestnicy korzystający z Promocji jako osoby fizyczne 

nieprowadzące działalności gospodarczej zobowiązują się udostępnić Organizatorom 

wymagane przepisami prawa dane osobowe w celu prawidłowego wystawienia 

deklaracji podatkowej (w przypadku, gdy wartość środków otrzymanych w ramach 

Promocji przekroczy limit zwolnienia przewidziany w ustawie o podatku dochodowym 

od osób fizycznych). 
 
6. Środki z Promocji naliczane są wyłącznie dla transakcji realizowanych zgodnie z ich 

gospodarczym przeznaczeniem. Środki nie przysługują Uczestnikowi, w wypadku 

transakcji fikcyjnych oraz transakcji, których cel gospodarczy nie został ostatecznie 

osiągnięty. 

 

 

§ III Reklamacje 
 
Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w § X 

Regulaminu serwisu autopay.pl dostępnego na stronie: adresu https://autopay.pl/pliki-

do-pobrania/dokumenty 
 

§ IV Dane osobowe 
 
1. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatorów dla celów organizacji 

Promocji. W powyższym zakresie Organizatorzy występują w charakterze administratora 

danych osobowych Uczestnika. Pozostałe informacje związane z przetwarzaniem danych 

osobowych Uczestnika, w tym informacje o przysługujących Uczestnikowi uprawnieniach 

związanych z przetwarzaniem jego danych przez Organizatorów są dostępne w Polityce 

prywatności Autopay Mobility Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością znajdującej się pod 

adresem: https://autopay.pl/storage/pdf/autopay_polityka_prywatnosci.pdf oraz Polityce 

prywatności Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych znajdującej się pod adresem: 

https://elektromobilni.pl/polityka-prywatnosci. 

 
§ V Postanowienia końcowe 

 
1. Rejestrując się na stronie www.elektromobilni.pl, a następnie korzystając z usługi 

płatności w ramach Regulaminu oraz z Serwisu w okresie trwania objętym Promocją, 

Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych autopay.pl oraz na 

stronie internetowej www.elektromobilni.pl. 

3. Informacja o zakończeniu Promocji, w tym o wyczerpaniu puli Przejazdów 

Promocyjnych, przedłużeniu okresu trwania Promocji lub zwiększeniu puli Przejazdów 



 

 

objętych Promocją zostanie podana przez Organizatorów do wiadomości na stronie 

www.elektromobilni.pl oraz na stronie Serwisu pod adresem https://autopay.pl/. 

4. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).  


