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Regulamin Promocji  

„Pierwszy i piąty bilet za 1 grosz w SkyCash” 
 
Ten regulamin obowiązuje od 7 do 31 października 2019 roku. 

I. Ogólne warunki Promocji 
1. Organizatorem promocji „Pierwszy i piąty bilet za 1 grosz w SkyCash” („Promocja”)  jest SkyCash Poland S.A.  

z siedzibą w Warszawie, Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w 
Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000315361, NIP 9571005969, REGON 220677198 („Organizator”). 

2. Promocja trwa w okresie od 7 do 31 października 2019r. 
3. Z Promocji możesz skorzystać jeżeli: 

a) korzystasz z oferty abonamentowej w Play albo w Red Bull MOBILE i masz aktywną kartę SIM, 
b) w okresie Promocji dokonasz zakupu biletów komunikacji miejskiej w aplikacji SkyCash wybierając 

metodę płatności „Zapłać z Play”  
4. W ramach Promocji zapłacisz tylko 1 grosz za pierwszy i piąty bilet komunikacji miejskiej o wartości do 7 zł, 

który zakupisz w aplikacji SkyCash wybierając metodę płatności „Zapłać z Play” w okresie trwania Promocji. W 
Promocji liczone są tylko zakupy biletów o wartości do 7 zł, co oznacza, iż bilety o wartości powyżej 7 zł nie są 
zaliczane przy określaniu pierwszego i piątego, promocyjnego, zakupu biletu. 

5. Maksymalna wysokość zniżki wynosi 6,99 zł. za pojedynczy bilet komunikacji miejskiej.  
6. Zakup biletu komunikacji miejskiej droższego niż 7 zł nie jest objęty Promocją. 
7. Możesz skorzystać z Promocji tylko raz dla jednego numeru telefonu (MSISDN).  
8. Po zakupie biletu komunikacji miejskiej w ramach Promocji otrzymasz SMS z potwierdzeniem zakupu biletu w 

promocyjnej cenie 1 grosza. 
 

II. Zasady korzystania z Promocji  
1. W celu skorzystania z Promocji niezbędne jest zapłata za bilet komunikacji miejskiej przy wykorzystaniu usługi 

„Zapłać z Play”. W celu skorzystania z tej usługi: 
a) wejdź do aplikacji SkyCash i wybierz bilet komunikacji miejskiej, który chcesz zakupić; 
b) wybierz metodę płatności „Zapłać z Play”,  
c) a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami w celu dodania w aplikacji SkyCash tej metody 

płatności.  
2. Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji SkyCash pobierz ją za darmo z Google Play lub App Store i zarejestruj 

w niej konto podając 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 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). 
 


