Regulamin Promocji Włącz Się .
Niniejszy Regulamin Promocji „Włącz się” (dalej Promocja) określa zasady uczestnictwa
zainteresowanych osób fizycznych lub prawnych w ofercie Promocja Włącz się dla biznesu
dla Operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania, jak również zasady skorzystania z Promocji.
Organizatorem Promocji jest spółka NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie (30-121) przy ul.
Bronowickiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000301483, NIP: 8971739404, REGON: 020684224, o kapitale zakładowym w
wysokości 6.000.000,00 PLN, wpłaconym w całości, dalej jako NEXITY lub Organizator.
1.
Postanowienia ogólne
1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji.
1.2. Każdy Uczestnik Promocji obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu, który ustanawia zasady i warunki udziału w Promocji.
1.3. Promocja ma zastosowanie do usługi polegającej wdrożeniu i udostępnieniu przez
NEXITY Systemu xOS dedykowanego do zarządzania i monitorowania infrastruktury
ładowania pojazdów elektrycznych i pojazdów o napędzie alternatywnym w ramach
produktu NEXITY xOS Public wraz z usługami wchodzącemu w skład tego produktu.
Produkt NEXITY xOS Public zakłada realizację usługi świadczonej przez Usługodawcę w
formule outsourcingu usług, w której rolę operatora ogólnodostępnej stacji ładowania
pełni bezpośrednio klient NEXITY, a rolę dostawcy usługi ładowania pełni bezpośrednio
NEXITY. W ramach produktu NEXITY xOS Public dostawa usługi ładowania może być
świadczona zarówno na rzecz własnej zdefiniowanej grupy użytkowników, jak również
wobec nieograniczonej ilości osób trzecich, spełniając jednocześnie obowiązek
ogólnodostępności stacji ładowania.
1.4. Zasady korzystania ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych należących do Sieci
NEXITY zostały uregulowane w Regulaminie świadczenia usług ładowania, dostępnego
na stronie NEXITY.
1.5. Uczestnik Promocji zobowiązuje się ̨ do przestrzegania postanowień́ niniejszego
Regulaminu.
2.
2.1.

Definicje
„Uczestnik Promocji” / „Klient” – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą
w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub osoba prawna, która wyraziła
chęć udziału w Promocji Włącz się w okresie jej obowiązywania oraz zapoznała się
z treścią niniejszego Regulaminu i zawarła z NEXITY Umowę o korzystanie z rozwiązania
NEXITY xOS Public (dalej jako „Umowa z NEXITY”), a także spełnia warunki określone w
zdaniu drugim tej definicji. Z Promocji może skorzystać każdy partner PSPA lub członek
PSPA oraz każdy dysponent stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce, który
dokonał ręcznego zgłoszenia do PSPA w ramach projektu eipa.pl lub w celu dokonania
takiego zgłoszenia w ramach realizowanej Promocji skontaktuje się z NEXITY za
pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego, e-maila wlaczsie@nexity.io
lub rejestrując się w platformie sprzedażowej xStore – dostęp do wszystkich kanałów
rejestracji można uzyskać bezpośrednio ze strony nexity.io/właczsie.
2.2. „Strona” oznacza, w zależności od kontekstu, dostawcę usługi ładowania (NEXITY) lub
operatora ogólnodostępnej stacji ładowania (Uczestnika Promocji), w zależności od
kontekstu, łącznie lub oddzielnie.
2.3. „System xOS” to środowisko informatyczne NEXITY xOS składające się ̨ z aplikacji
internetowych oraz usług w chmurze obliczeniowej (tzw. Software-as-a-Service)
dostarczane przez NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie, umożliwiające
Uczestnikowi Promocji korzystanie ze Stacji Ładowania lub Punktów Ładowania w Sieci
NEXITY, w tym inicjowania procesu ładowania. Platforma NEXITY składa się m.in.
z panelu rejestracyjnego, portalu klienta, aplikacji web’owej (internetowej)
oraz aplikacji mobilnej przeznaczonej na urządzenia mobilne.
2.4. „PSPA” oznacza Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.
3.
Czas trwania Promocji
3.1. Program trwa do 30 lipca 2021 roku lub do wyczerpania przewidzianych przez NEXITY
pakietów.
3.2. NEXITY ma prawo wydłużenia lub skrócenia Promocji bez podawania przyczyny.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

5.3.
5.4.
5.5.

Zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości.
Zgłoszenia do niniejszej Promocji można dokonać wyłącznie w okresie trwania
Promocji.
Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest spełnienie wymagań określonych w
Regulaminie w definicji „Uczestnik Promocji” / „Klient”.
Uczestnik Promocji, spełniający warunki uczestnictwa w Promocji, po dokonaniu
prawidłowego zgłoszenia otrzyma kod promocyjny uprawniający Uczestnika Promocji
do skorzystania Promocji w czasie jej trwania. Uczestnik Promocji nie może otrzymać
więcej niż jednego pakietu promocyjnego.
Pakiety promocyjne będą pozwalały Uczestnikom Promocji na uzyskanie rabatu na
zakup usługi NEXITY xOS Public za pośrednictwem usługi marketplace NEXITY xStore
5.2.3. Uzasadnienie faktyczne;
5.2.4. Treść żądania.
Po złożeniu reklamacji Klient otrzymuje w wybrany przez siebie sposób potwierdzenie
złożenia reklamacji lub jest wzywany do jej uzupełnienia.
Klient otrzyma odpowiedź na reklamację w terminie 30 dni.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient informowany jest listem rejestrowanym
wysyłanym na podany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na podany
adres elektroniczny email, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

6.
Dane osobowe
6.1. W związku z udziałem w Promocji, NEXITY przetwarza dane osobowe i dane niezbędne
do skorzystania z Promocji, w tym w szczególności, imię, nazwisko, firmę, podstawowe
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zwalniającego Uczestnika Promocji z opłaty aktywacyjnej oraz obniżającym cenę
abonamentu miesięcznego dla pierwszej zgłoszonej przez Uczestnika Promocji w roku
kalendarzowym 2021 stacji ładowania zgodnie z dwoma wariantami Promocji, których
warunki zostały przedstawione w tabeli pkt 4.9 poniżej. Do skorzystania z produktu
NEXITY xOS Public niezbędne jest zawarcie Umowy z NEXITY.
4.7. W przypadku, gdy stacja ładowania nie będzie spełniała wymagań przewidzianych
Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub
będzie niekompatybilna z systemem NEXITY xOS, NEXITY za odrębnym porozumieniem
wesprze Uczestnika Promocji w spełnieniu tych wymagań.
4.8. W przypadku, gdy zainteresowana osoba nie jest dysponentem stacji do ładowania
pojazdów elektrycznych w Polsce, a chce wziąć udział w Promocji – wówczas ma
możliwość nabycia od NEXITY stacji ładowania pojazdów elektrycznych lub
hybrydowych na podstawie odrębnego zamówienia dokonanego albo za
pośrednictwem usługi marketplace NEXITY xStore albo poprzez złożenie zamówienia na
formularzu NEXITY, który będzie przedstawiany zainteresowanym Uczestnikom
Promocji. Indywidualnie lub za pośrednictwem strony nexity.io/właczsie.
4.9. NEXITY oświadcza, że – w razie spełnienia warunków Promocji opisanych w Punkcie 4
Regulaminu - udzieli Klientowi rabatu w dwóch możliwych do wyboru przez Uczestnika
wariantach
Promocji:
WARIANT I
Opłata aktywacyjna
Kwota miesięcznego abonamentu
Okres Promocji

Minimalny czas na który
zawierana jest Umowa
Ilość ogólnodostępnych stacji do
ładowania zgłoszonych przez
Klienta, które zostaną objęte
promocją
Po upływie Okresu Promocji

0 PLN
1 PLN
12 msc liczonych od daty
uruchomienia produktu NEXITY
xOS Public
36 msc
1
Pierwsza zgłoszona przez
Uczestnika Promocji stacja
ładowania pojazdów elektrycznych
Stosuje się warunki cenowe
wynikające z Umowy z NEXITY

WARIANT II
Opłata aktywacyjna
0 PLN
Kwota miesięcznego abonamentu
1 PLN
Okres Promocji
28 msc liczonych od daty
uruchomienia produktu NEXITY
xOS Public
Minimalny czas na który
60 msc
zawierana jest Umowa
Ilość ogólnodostępnych stacji do
1
ładowania zgłoszonych przez
Pierwsza zgłoszona przez
Klienta, które zostaną objęte
Uczestnika Promocji stacja
promocją
ładowania pojazdów elektrycznych
Po upływie Okresu Promocji
Stosuje się warunki cenowe
wynikające z Umowy z NEXITY
4.10. Promocja dotyczy wyłącznie opłat wprost wymienionych w tabeli powyżej w
odniesieniu do pierwszej zgłoszonej przez Uczestnika Promocji stacji ładowania
pojazdów elektrycznych w ramach Umowy z NEXITY.
4.11. Promocja nie wpływa na pozostały zakres usług NEXITY wynikających z Umowy
z NEXITY.
4.12. Promocja jest skierowana wyłącznie do Uczestników Promocji niebędących dotychczas
klientami NEXITY.
4.13. W przypadku rozwiązania Umowy z NEXITY w czasie minimalnego czasu na jaki została
zawarta, z jakiegokolwiek powodu nieleżącego wyłącznie po stronie NEXITY, Uczestnik
Promocji będzie zobowiązany do zwrotu NEXITY wszelkich korzyści, które uzyskał w
ramach Promocji.
4.14. Po upływie okresu Promocji stosuje się warunki cenowe wynikające z Umowy z NEXITY.
5.
Reklamacje
5.1. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu to Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo
do złożenia reklamacji dot. funkcjonowania Promocji w formie elektronicznej na adres
biuro@nexity.io lub w formie pisemnej na adres NEXITY: NEXITY Global S.A. z siedzibą
w Krakowie (30-121), ul. Bronowicka 130.
5.2. Złożona reklamacja powinna określać co najmniej:
5.2.1. Wskazanie czego dotyczy;
5.2.2. Wskazanie danych Klienta;

dane płatnicze, które zostały przekazane ze zgodą na ich przetwarzanie przez Klienta.
Przekazane dane nie będą przekazywane osobom trzecim do wykorzystania w celach
marketingowych. Podanie danych kontaktowych i identyfikacyjnych jest dobrowolne,
ale niezbędne w celu uczestnictwa w Promocji. Dane przechowywane są wyłącznie
przez okres niezbędny do korzystania przez klienta z usług oraz realizacji płatności oraz
dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez NEXITY.
6.2. W wykonaniu obowiązku informacyjnego NEXITY w stosunku do Uczestników Promocji
będących osobami fizycznymi podajemy poniżej najważniejsze informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji
6.3. Organizator (NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Bronowicka 130) jest
administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6.4. Dane osobowe oraz dane niezbędne w celu skorzystania z Promocji mogą być
przekazywane do NEXITY, jak również do innych powiązanych z NEXITY podmiotów,
które zapewniają gwarancję przestrzegania ochrony danych osobowych.
6.5. Najważniejsze cele przetwarzania danych:
6.5.1. zarejestrowanie zainteresowanej osoby fizycznej działającej osobiście lub w
imieniu osoby prawnej w celach kontaktowych i przedstawienie Jej oferty zgodnej
z Promocją;
6.5.2. zawarcie i wykonanie Umowy z NEXITY, której stroną jest Uczestnik Promocji lub
podjęcie działań na żądanie Uczestnika Promocji, przed zawarciem Umowy
6.5.3. jeśli dotyczy – przetwarzanie danych Klienta w celu udzielenia mu wsparcia przy
procesie zgłoszenia stacji do ładowania pojazdów elektrycznych do PSPA w
ramach projektu eipa.pl lub w celu wsparcia Klienta przy spełnieniu wymagań
przewidzianych Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych;
6.5.4. jeśli dotyczy – zawarcie i wykonanie odrębnych porozumień z Klientem w celu
zapewnienia kompatybilności stacji do ładowania pojazdów elektrycznych z
systemem NEXITY xOS lub w celu nabycia od NEXITY stacji do ładowania pojazdów
elektrycznych.

6.6. Dane mogą być też przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego
produktów i usług NEXITY lub jego partnerów, jeśli Uczestnik Promocji wyraził zgodę na
otrzymywanie treści marketingowych (mailowo lub telefonicznie).
6.7. Użytkownikowi Pojazdu przysługują wszystkie prawa wynikające z RODO takie jak
prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
6.8. W celu realizacji swoich praw lub pytań w sprawie przetwarzania danych można
skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych
wyznaczoną przez NEXITY drogą mailową na adres: odo@nexity.io.
6.9. NEXITY oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
danych osobowych i innych wprowadzonych danych, a w szczególności zabezpiecza
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, zniszczeniem, zmianą, utratą lub przetwarzaniem niezgodnie
z przepisami obowiązującego prawa.
6.10. Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się
na stronie internetowej: https://v1.nexity.io/privacy-policy lub w materiałach
przekazanych Klientowi.
7.
Postanowienia końcowe.
7.1. Promocja Włącz się nie łączy się z innymi czasowymi promocjami realizowanymi przez
NEXITY.
7.2. Spory wynikające w zw. z uczestnictwem w Promocji będą rozpatrywane w Sądzie
właściwym dla dzielnicy Śródmieście w Krakowie, a dla konsumentów – zgodnie z
zasadami ogólnymi.
7.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 maja 2021 roku.
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