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Regulamin Promocji  

„Ekstra 15 minut z PLAY w blinkee.city” 
 

I. Ogólne warunki Promocji 

1. Organizatorem promocji „Ekstra 15 minut z PLAY w blinkee.city" („Promocja”) jest Green Electricity Sp. z 
o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000643112, NIP 527-278-33-84, REGON 

365684398 („Organizator”). 

2. Promocja trwa od 24 sierpnia 2020 r. do czasu wyczerpania puli promocyjnych pakietów, nie dłużej jednak niż 

do 25 października 2020 r.  

3. W ramach Promocji otrzymasz dodatkowe 15 minut na przejazdy skuterem lub hulajnogą blinkee.city 

(„promocyjne Minuty”) jeżeli: 

a) korzystasz z oferty abonamentowej w Play albo w Red Bull MOBILE i masz aktywną kartę SIM, 

b) w okresie Promocji dokonasz zakupu pakietu promocyjnego o wartości 10 zł na przejazdy skuterem 

lub hulajnogą blinkee.city używając metody płatności „Zapłać z Play” (łączna cena pakietu wynosi  

10,50 zł),  

c) nie posiadasz aktywnej Blokady Zakupów Mobilnych a Indywidualny Limit na Zakupy Mobilne pozwala 

na zakup pakietu promocyjnego.  

4. Promocyjne Minuty zostaną wykorzystane w pierwszej kolejności przed środkami z pakietu o wartości 10 zł. 

Środki z pakietu o wartości 10 zł zostaną wykorzystane wg cennika blinkee.city. 

5. Promocyjne Minuty mogą być wykorzystane w terminie do 31 grudnia 2020 r. Niewykorzystane promocyjne 

Minuty po tym terminie przepadają. 

6. Zakup pakietów o wartości innej niż 10 zł nie jest objęty Promocją. 

7. Możesz skorzystać z Promocji tylko raz dla jednego numeru telefonu (MSISDN).  

8. Po zakupie pakietu promocyjnego w ramach Promocji otrzymasz SMS z potwierdzeniem zakupu pakietu w 

promocyjnej cenie 10,50 zł. 

9. Pula pakietów promocyjnych jest ograniczona. 

 

II. Zasady korzystania z Promocji  

1. W celu skorzystania z Promocji niezbędna jest zapłata za pakiet na przejazdy skuterem lub hulajnogą 

blinkee.city przy wykorzystaniu usługi „Zapłać z Play”. W celu skorzystania z tej usługi: 

a) wejdź do aplikacji blinkee.city i wybierz pakiet promocyjny o wartości 10 zł zawierający dodatkowo 15 

promocyjnych Minut na przejazdy skuterem lub hulajnogą w cenie 10,50 zł, 

b) wybierz metodę płatności „Zapłać z Play”. 

2. Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji blinkee.city, to pobierz ją za darmo z Google Play lub App Store i 

zarejestruj w niej konto. Przy wyborze metody płatności „Zapłać z Play” podaj numer w Play na abonament.  

III. Dodatkowe informacje  

1. Zasady korzystania z usługi „Zapłać z Play” opisane są w regulaminie Regulaminu Usługi „Zapłać z Play – 

Zakupy Mobilne”.  

2. Regulaminy Promocji oraz usługi „Zapłać z Play” znajdziesz na stronie www.play.pl/dcb. 

3. Wszystkie ceny w tym regulaminie podaliśmy w złotych polskich (zł). Ceny zawierają podatek od towarów i 

usług (VAT). 


