
Regulamin promocji Pango: 
„Zrób sobie prezent - parkuj za darmo!”.

1. Organizatorem promocji jest Pango Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, Al. Jerozolimskie 44/612, 00-024 Warszawa; KRS: 0000416715, NIP: 7123271036, RE-
GON:06000184.

2. Promocja trwa od 10.11.2015 do 26.12.2015.

3. Promocja polega na zwrocie kosztów poniesionych przez Użytkownika na parkowanie z wykorzysta-
niem Systemiu Pango w terminie od 10.11.2015 do 26.12.2015 na terenie miasta Jasło. Zwrot środków
nastąpi w terminie do 26.01.2016. Kwota zwrotu przekazana zostanie na indywidualne lub firmowe
Konto Pango Użytkownika biorącego udział w promocji, i może być wykorzystana na dokonanie opłat 
za kolejne parkowanie.

Promocja skierowana jest do Użytkowników, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a. założyli Konto Pango w Systemie Pango w okresie trwania promocji, tj. od 10.11.2015 do 26.12.2015;
b. dokonali zapłaty za parkowanie na terenie miasta Jasło przy użyciu usługi Systemu Pango w termi-
nie od 10.11.2015 do 26.12.2015.
c. nie są pracownikami Organizatora promocji oraz nie są osobami pozostającymi z nimi w stosunku
cywilnoprawnym.

4. Wartość zwrotu jest tożsama z kwotą wydaną na usługę płatnego parkowania w Systemie Pango na
terenie miasta Jasło. Użytkownik nie ma prawa żądać od Organizatora promocji wymiany kwoty zwrotu
na środki pieniężne, ani zwrotu niewykorzystanego doładowania.

5. Promocja nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu obowią
-zujących przepisów prawa podatkowego. Wartość doładowania konta Użytkownika stanowi nieodpłat-
ne świadczenie w związku z promocją i reklamą Organizatora konkursu i nie podlega opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Korzystanie z usług parkingowych przy pomocy Systemu
Pango odbywa się na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i podlega dokumentowaniu 
wsposób przewidziany w Regulaminie korzystania z Systemu Pango.

6. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio postanowienia
„Regulaminu korzystania z Systemu Pango”.

7. Regulamin promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania, przy czym zmiany w niniejszym Regula-
minie
nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed dokonaniem zmiany. Zmiany
Regulaminu obowiązują od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie www.pango.pl.

8. Regulamin dostępny jest na stronie www.pango.pl.

9. Spełnienie warunków promocji opisanej w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z przyjęciem
postanowień niniejszego Regulaminu.


