
 

Regulamin Konkursu „Bezpieczna jazda z LINK4!” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Bezpieczna jazda z LINK4” (zwanego dalej „Konkursem”), jest NaviExpert Sp. z. 

o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dobrzyckiego 4, 61-692 Poznań, NIP 778-144-02-68, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272157, zwana dalej 

„Organizatorem” lub „NaviExpert Sp. z o.o.”. 

2. Partnerem Konkursu jest LINK4 TU S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu, 02-676 Warszawa, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142452, numer NIP: 526-2672-654, kapitał 

zakładowy w wysokości 111.354.305,00 PLN, w całości opłacony, zwany dalej „Partnerem” lub LINK4.   

3. Organizator jest jednocześnie operatorem technicznym oraz administratorem Konkursu.  

4. Fundatorem nagród jest NaviExpert Sp. z o.o.  

5. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej 

„Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. 

6. Regulamin Konkursu jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie:www.link4.pl/naviexpert oraz 

www.naviexpert.pl/link4 

7. Oryginał Regulaminu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora. 

8. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i właściwego przebiegu Konkursu oraz w celu właściwej oceny 

zgłoszeń Uczestników do Konkursu, Organizator powoła zespół, w skład którego wejdą pracownicy 

Organizatora oraz Partnera. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora lub Partnera oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i 

osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, a także Agenci oraz osoby fizyczne wykonujące 

czynności agencyjne na rzecz LINK4. 

10.  Uczestnikiem Konkursu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce stałego zamieszkania 

w Polsce oraz ważne prawo jazdy. Weryfikacja Uczestników nastąpi podczas przydzielania Nagród. 

11. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie zarejestrowany użytkownik aplikacji NaviExpert pobranej z 

Google Play w wersji co najmniej 9.3  (zwany dalej „Użytkownikiem”), który: 



 

a)  wypełnił formularz dostępny na stronie www.naviexpert.pl/link4  podając wymagane dane, potwierdził 

adres e-mail i wprowadził w aplikacji otrzymany kod na 3 miesięczną licencję NaviExpert podając swój Nick 

oraz wyraził zgodę na udział w promocji „Bezpieczna jazda z Link4”, wskazaną w Regulaminie korzystania z 

Promocji. 

 b) po terminie 20.06.2015 r. zakupił w LINK4 polisę komunikacyjną zawierającą opcję dodatkową 

„Promocja NaviExpert” i w menu aplikacji NaviExpert podał swój Nick, kod (numer polisy uruchamiający 

Bezpieczną jazdę z Link4) oraz  wyraził niezbędne dla korzystania z promocji „Bezpieczna jazda z Link4” 

zgody, wskazane w Regulaminie korzystania z Promocji. 

12. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgód w Nawigacji NaviExpert na 

przesyłanie przez Organizatora oraz jego partnerów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms) informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 

13. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyłączenie w ustawieniach telefonu opcji „Pozorowanie pozycji”. 

Włączenie tej opcji będzie skutkować nie zliczaniem punktów. 

Zasady Konkursu 

14. Założeniem Konkursu „Bezpieczna jazda z LINK4” jest zbieranie przez Uczestników Konkursu punktów w 

rankingu znajdującym się w aplikacji mobilnej NaviExpert, w sekcji Bezpieczna jazda z LINK4 w zamian za 

ogólną liczbę kilometrów przejechanych z Nawigacją NaviExpert, liczbę kilometrów pokonanych w sposób 

bezpieczny (jazdę zgodną z przepisami) oraz liczbę kilometrów przejechanych płynnie (m.in. bez gwałtownych 

hamowań). Punkty w Konkursie nie będą naliczane za przemieszczanie się z włączoną Aplikacją pieszo, 

środkami transportu publicznego (np. pociągiem, tramwajem, samolotem, promem, statkiem) lub poza 

drogami publicznymi.  

15. Ranking Użytkowników ukazuje punktację oraz Nicki Użytkowników aplikacji NaviExpert, zdobytą zgodnie z 

ust. 14 niniejszego Regulaminu i dostępny jest w aplikacji NaviExpert w menu w zakładce Bezpieczna jazda z 

LINK4. Dodatkowo aktualne wyniki rankingu będą publikowane na stronie www.link4.pl/naviexpert 

Użytkownicy aplikacji NaviExpert w Konkursie „Bezpieczna jazda z LINK4” zdobywają punkty za przejechane 

kilometry, kilometry przejechane bezpiecznie oraz płynnie zgodnie z poniższą punktacją:  

• za ciągłą jazdę z włączoną aplikacją: 1 punkt co każde 10 km 

• za bezpieczną jazdę (zgodną z obowiązującymi ograniczeniami prędkości): punkty są naliczane wyłącznie za 

kilometry przejechane zgodnie z przepisami; jeżeli użytkownik aplikacji przejedzie 90-100% trasy zgodnie z 

przepisami otrzymuje za każdy kilometr 1 punkt, jeżeli użytkownik aplikacji przejedzie natomiast 50-89% 

trasy zgodnie z przepisami otrzymuje za każdy kilometr pół punktu; punkty nie są naliczane jeżeli 

użytkownik aplikacji przejedzie mniej niż połowę trasy zgodnie z przepisami. Trasa rozumiana jest jako jazda 

samochodem, która nie ma dłuższych niż 15 minut przerw w pracy aplikacji z dostępem do internetu i 

ustaloną pozycją GPS.  

http://www.naviexpert.pl/link4
http://www.link4.pl/naviexpert


 

• za płynną jazdę (bez gwałtownych przyśpieszeń i hamowań): za każde hamowanie, w zależności od jego siły 

odejmowane są punkty; jeżeli użytkownik przejedzie 90-100% trasy bez ostrych hamowań/przyśpieszeń 

otrzymuje za każdy kilometr 1 punkt, jeżeli użytkownik aplikacji przejedzie natomiast 50-89% trasy bez 

ostrych hamowań/przyśpieszeń otrzymuje za każdy kilometr pół punktu; punkty nie są naliczane jeżeli 

użytkownik aplikacji przejedzie mniej niż połowę trasy bez gwałtownych przyspieszeń i hamowań.  Trasa 

rozumiana jest jako jazda samochodem, która nie ma dłuższych niż 15 minut przerw w pracy aplikacji z 

dostępem do internetu i ustaloną pozycją GPS. 

   Konkurs trwa od 1 do 31 lipca 2015 roku. 

Warunki przyznawania Nagród 

16. Nagrody przyznawane są Uczestnikom Konkursu, którzy w czasie trwania Konkursu uzyskają największą 

liczbę punktów i znajdą się na pozycjach rankingu 1-50, w ten sposób, że Uczestnik, który w chwili 

zakończenia Konkursu zdobył największą liczbę punktów w Rankingu Użytkowników otrzyma Nagrodę 

wyszczególnioną na pierwszym miejscu itd. Jeżeli dwóch lub więcej Uczestników zdobędzie taką samą 

liczbę punktów, pierwszeństwo w zdobyciu Nagrody ma ten Uczestnik, który uzyskał wymienioną liczbę 

punktów jako pierwszy. 

17. Warunkiem przydzielenia Nagrody jest spełnienie jednocześnie wszystkich wymogów i zasad określonych w 

Konkursie „Bezpieczna jazda z LINK4”. 

Nagrody 

18. Nagrodami w Konkursie „Bezpieczna jazda z LINK4” są: 

Miejsce 1  - Sony Xperia Z3 o wartości 2399zł wraz z dodatkową kwotą pieniężną wynoszącą 11,11% 

wartości Nagrody 

Miejsca 2-3 – Sony  Xperia E4g o wartości 599zł wraz z dodatkową kwotą pieniężną wynoszącą 11,11% 

wartości Nagrody 

Miejsca 4-10 – voucher na paliwo 700 zł wraz z dodatkową kwotą pieniężną wynoszącą 11,11% wartości 

Nagrody 

Miejsca 11-20  -  szkolenie I stopnia z bezpiecznej jazdy w Sobiesław Zasada Centrum na samochodach 

własnych Uczestników o wartości 550 zł wraz z dodatkową kwotą pieniężną wynoszącą 11,11% wartości 

Nagrody 

Miejsca 21-30 – voucher na paliwo 300 zł wraz z dodatkową kwotą pieniężną wynoszącą 11,11% wartości 

Nagrody 

Miejsca 31- 50  – zestaw narzędzi do samochodu „Niezbędnik kierowcy” o wartości 150zł wraz z dodatkową 

kwotą pieniężną wynoszącą 11,11% wartości Nagrody. 



 

19. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do potrącenia z łącznej wartości 

przyznanych Nagród dodatkowej kwoty pieniężnej i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego przez 

Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych. 

Ogłoszenie wyników 

20. Wyniki Konkursu, prezentujące punktację i nicki Uczestników, którzy zajęli miejsca od 1 do 50 w Rankingu 

Użytkowników (zwani dalej: „Zwycięzcami”) zostaną ogłoszone na stronie www.link4.pl/naviexpert.pl  w 

ciągu 7 dni od momentu zakończenia Konkursu. 

21. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator skontaktuje się drogą elektroniczną ze Zwycięzcami, 

wysyłając na adres e-mail podany przez użytkownika w aplikacji NaviExpert prośbę o przesłanie danych 

osobowych (pełnego imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu) niezbędnych do wysyłki Nagród. 

Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców w terminie 14 dni od otrzymania przez Organizatora ww. danych 

osobowych Uczestnika. Brak wskazania danych osobowych niezbędnych do wysyłki Nagród w terminie 14 

dni od otrzymania przedmiotowego e-maila lub podanie niepoprawnych danych osobowych zwalnia 

Organizatora z odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody względem Uczestnika Konkursu. 

Reklamacje 

22. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do uzyskania od Organizatora pisemnych informacji na temat 

Konkursu oraz prawo do złożenia reklamacji dotyczących jego prawidłowego przebiegu. Wniosek o 

udzielenie informacji oraz ewentualne reklamacje należy przesłać na następujący adres e- mail 

Organizatora: konkurs@naviexpert.pl. Organizator zobowiązuje się do udzielenia informacji bądź 

odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia Organizatorowi e-maila 

Uczestnika.    

Ochrona danych osobowych 

23. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

24. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883, tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 

926). 

25. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora, będącego Administratorem danych osobowych oraz Partnera, w celach związanych z 

organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem Zwycięzców oraz wręczeniem Nagród, jak również 

sprawozdawczością podatkowo-finansową Organizatora, prowadzoną zgodnie z przepisami prawa. 

26. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz 

żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych osobowych przez Uczestnika jest 

dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania Nagród. 

http://www.link4.pl/naviexpert.pl


 

27. W przypadku wygrania Nagrody Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie przez Organizatora 

oraz Partnera ich imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania na stronie internetowej Organizatora oraz 

Partnera. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację swoich wyników w Rankingu Użytkowników na liście 

laureatów Konkursu, która zostanie opublikowana na blognavi.pl oraz profilu NaviExpert 

na Facebooku (https://www.facebook.com/naviexpert, a także na profilu LINK4 na Facebooku 

(https://www.facebook.com/link4) oraz stronie www.link4.pl/naviexpert  

Postanowienia końcowe 

28. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie i potwierdza, że 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

29. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego 

uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru Nagrody i 

jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do 

Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. 

30. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym 

Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z uzyskaniem Nagród.  

31. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w zakresie możliwych do uzyskania 

Nagród w przypadku zaistnienia siły wyższej, uniemożliwiającej uzyskanie Nagród w dotychczas 

wskazywanej postaci. 

32. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są 

ponoszone przez Uczestników. 

33. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

34.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2015 roku 
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