
Regulamin akcji promocyjnej 

„Zdrappka AmberGO” 
 

1.  Nazwa akcji promocyjnej 

Akcja promocyjna, zwana dalej „Promocją”, jest prowadzona pod nazwą „Zdrappka  

AmberGO”. 

 

2.  Nazwa podmiotu organizującego akcję promocyjną 

Organizatorem Promocji, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Gdańsk Transport Company 

S.A. - koncesjonariusz AmberOne Autostrady A1 - z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Powstańców 

Warszawy 19, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018489, posiadająca numer NIP 

5831092438, o kapitale zakładowym w wysokości 45 873 200 złotych wpłaconym w całości.    

 

3.  Podstawa prawna 

Promocja organizowana przez Organizatora nie jest grą losową w rozumieniu ustawy  

z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 z późn.zm.). 

 

4.  Zasięg akcji promocyjnej 

Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

5.  Czas trwania akcji promocyjnej 

Promocja rozpoczyna się 1 sierpnia 2021, a kończy się 31 października 2021 lub do 

wyczerpania puli Nagród (o czym organizator poinformuje na stronie internetowej 

www.a1.com.pl. 

 

6. Uczestnicy akcji promocyjnej 

6.1. Promocja przeznaczona jest dla nowych użytkowników systemu AmberGO – systemu 

automatycznej płatności na bramkach AmberOne Autostrady A1, spełniających warunki 

określone w pkt 6.2 poniżej. 

6.2. Uczestnikiem Promocji może być osoba pełnoletnia, która w czasie określonym w pkt. 5 

niniejszego Regulaminu zainstaluje na swoim smartfonie aplikację mobilną AmberOne  

i bezpośrednio w tej aplikacji dokona pełnej rejestracji w systemie AmberGO.  

6.3. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie 

najbliższych rodzin tych pracowników. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków. 

6.4. Przystąpienie Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się  

z Regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się Uczestnika  

do przestrzegania zawartych w nim zasad.  



 

7. Zasady akcji promocyjnej 

7.1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji i przyznania Nagrody jest w terminie trwania 

Promocji, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego Regulaminu: 

a) zainstalowanie aplikacji AmberOne - aplikacja dostępna jest bezpłatnie w sklepie 

GooglePlay dla smartfonów z systemem operacyjnym Android; 

b) dokonanie pełnej rejestracji użytkowanika w systemie automatycznej płatności 

AmberGO poprzez aplikację AmberOne (przez pełną rejestrację rozumie się kliknięcie 

przycisku „AmberGO zapłać za przejazd”, następnie wybór opcji „Załóż konto” i 

przejście procesu rejestracji aż do uzyskania statusu aktywnego użytkownika systemu 

AmberGO);   

c) kliknięcie w pole „Zagraj w Zdrappkę AmberGO” dostępne dla użytkownika w panelu 

aplikacji po pełnym procesie rejestracji; oraz  

d) udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie wygenerowane w aplikacji AmberOne, 

poprzez wpisanie odpowiedzi w odpowiednie pole odpowiedzi i zatwierdzenie jej 

przyciskiem OK.  

7.2. Uczestnik może wziąć udział w Promocji jednorazowo. 

 

8.  Nagrody akcji promocyjnej 

8.1. Nagrodą w Promocji jest kawa Deli by Shell o wartości 5 zł brutto („Nagroda”). 

8.2. Łączna wartość puli Nagród wynosi 30 000 zł brutto. 

8.3. Łączna ilość Nagród w Promocji to 6 000 sztuk. 

8.4. Fundatorem Nagród jest Organizator.  

 

9.  Miejsce, sposób i termin wydawania nagród 

9.1. Nagrody w Promocji można odebrać na stacjach paliw Shell na AmberOne Autostradzie 

A1, zlokalizowanych na MOP Olsze Wschód i MOP Olsze Zachód w okresie trwania Promocji, 

o którym mowa w pkt. 5 niniejszego Regulaminu. 

9.2. Uprawnieni do odbioru Nagrody są Uczestnicy, którzy spełnili warunki wskazane w pkt 

7.1 niniejszego Regulaminu, w tym prawidłowo odpowiedzieli na pytanie. Uczestnicy, którzy 

nie odpowiedzieli prawidłowo na pytanie, nie są uprawnieni do odbioru Nagrody. 

9.3. W celu odebrania Nagrody Uczestnik zobowiązany jest do podania kasjerom stacji Shell 

na MOP Olsze Wschód lub MOP Olsze Zachód na AmberOne Autostradzie A1 numeru 

rejestracyjnego swojego pojazdu, użytego podczas rejestracji w systemie AmberGO, zgodnie 

z pkt. 7.1.b. niniejszego Regulaminu. 

9.4. Odebranie Nagrody może nastąpić w przeciągu 14 dni od momentu wygrania Nagrody 

(tj. od momentu spełnienia warunków przyznania Nagrody określonych w pkt 7.1), z 

zastrzeżeniem pkt 9.1. W przypadku nieodebrania Nagrody w powyższym terminie Uczestnik 

traci prawo do Nagrody i wraca ona do dostępnej puli nagród. 



9.5. Uczestnikom, którzy uzyskali uprawnienie do otrzymania Nagrody nie przysługuje prawo 

do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu 

pieniężnego ani do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

 

10.  Zasady postępowania reklamacyjnego  

10.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Promocji oraz po jej zakończeniu, 

nie później niż do 14 dni od daty upływu terminu wydania Nagród. 

10.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.  

10.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie 

Organizatora lub datę stempla pocztowego. 

10.4. Reklamację rozpatrzy Organizator. Termin rozpatrzenia  reklamacji wynosi 14 dni od dnia 

jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane 

reklamującemu w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia. 

10.5. Decyzja Organizatora dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej odwołanie. 

10.6. Procedura reklamacyjna pozostaje bez wpływu na prawo Uczestnika dochodzenia swoich 

roszczeń na drodze sądowej. 

  

 

12.  Postanowienia końcowe 

12.1. Regulamin Promocji „Zdrappka AmberGO” dostępny jest w siedzibie Organizatora,  

w miejscu dystrybucji Nagród na wybranych stacjach paliw Shell oraz na stronie internetowej 

www.a1.com.pl. 

12.2. Organizator posiada wyłączne prawo do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, 

że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników. O każdej zmianie Organizator jest 

zobowiązany powiadomić Uczestników poprzez stronę internetową www.a1.com.pl. 

12.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez 

Uczestnika Nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. 

producent, dystrybutor, sprzedawca.  

12.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za możliwe problemy techniczne czy awarie w 

trakcie trwania Promocji.  

12.5. Administratorem danych osobowych podanych w procesie rejestracji w systemie 

AmberGO jest operator aplikacji Autopay Mobility sp. z o.o. ul. Złota 3/18 00-019 Warszawa. 

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez operatora zawarte są w Polityce 

Prywatności Systemu Autopay dostępnej na stronie 

https://autopay.pl/storage/pdf/autopay_polityka_prywatnosci.pdf.  

12.7. Niniejszy Regulamin oraz spory z niego wynikłe podlegają prawu polskiemu.  

 

http://www.a1.com.pl/

