
I.Preambuła 
 

1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania z aplikacji zamawiania 
taksówek zwany będzie dalej Regulaminem 
 
2. Każdy użytkownik z chwilą podjęcia czynności zamierzających do korzystania z 
aplikacji zobowiązany jest do zapoznania się , przestrzegania oraz akceptacji Regulaminu 
 
3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie punkty Regulaminu należy zaprzestać 
korzystania z aplikacji i natychmiast ją dezaktywować i odinstalować. 
 
4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte w aplikacji należą do ich 
właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą one być zastrzeżone 
znakami towarowymi.  
 
5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości aplikacji , utworów lub 
informacji , jak tez ich nieuprawnionej reprodukcji , retransmisji lub innego użycia 
jakiegokolwiek elementu aplikacji, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie 
lub chronione znaki towarowe.  
 
6. Pytania i uwagi dotyczące aplikacji można zgłaszać na następujący adres email: 
biuro@poznan-taxi.pl 

 
 
 

II Definicje pojęć 
 

W niniejszym Regulaminie należy przyjąć definicje oraz określenia: 
 
1. Korporacja taxi – Poznańskie Stowarzyszenie Taksówkarzy zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
Poznania pod numerem NIP 7781005360, REGON 630155090 
2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usługi określający zasady korzystania z 
Usługi przez Kupującego. 
 
3. Zamawiający  – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, posiadająca 
numer telefonu komórkowego, korzystająca z usług transportowych korporacji taxi która 
zawiera umowę przewozu osób.  
 
4. Kierowca – licencjonowany taksówkarz, który może przyjmować zlecenia na przewóz osób 
od Zamawiającego oraz wykonywać przewóz na mocy odrębnej umowy o współpracę z 
Poznańskim Stowarzyszeniem Taksówkarzy. 
 
5. Aplikacja klienta– Aplikacja zamawiam.taxi pobierana z Google Play i App Store służąca do 
zamawiania Usług przewozu osób i zawierania umów o przewóz osób przez użytkowników, 
których Urządzenia mobilne posiadają możliwość łączenia się z Internetem 
 



6. Usługa przewozu osób – usługa transportu świadczona Pasażerom przez Kierowców za 
pomocą taksówki (w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu 
drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz.908 z późn. zm., w związku z art. 4 pkt 1 Ustawy z 
06.09.2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2007, nr 125, poz. 874). 
 
 
7. System – system informatyczny zapewniający działania aplikacji klienta i kierowców 
 
8. dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 
fizycznej; 
 
9. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych 
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

 
 

III. Dostępność 
 

1. Korporacja taxi zapewni najwyższą możliwą dostępność oraz jak najszybciej wyeliminuje 
ew. przerwy w dostępności usługi. Zamawiający nie może żądać stałej, nieprzerwanej 
dostępności do aplikacji.  
 

2. Korporacja taxi zastrzega sobie możliwość tymczasowego zaprzestania świadczenia usług 
, także bez konieczności informowania o tym użytkowników. Dołoży jednak wszelkich 
starań , aby przed takim faktem poinformować użytkowników za pośrednictwem strony 
internetowej, aplikacji, lub mediów społecznościowych.  
 

3. Korporacja taxi zastrzega sobie prawo do wykonywania aktualizacji aplikacji , modyfikacji 
jej funkcjonalności lub zaprzestania oferowanie części usług.  
 

4. Korporacja taxi  wskazuje, że usługi świadczone przez Korporacje taxi  na rzecz 
Użytkownika dotyczące przewozów stanowią pośrednictwo przy przewozie osób 
polegające na umożliwieniu zawarcia umowy przewozu osób między Użytkownikiem a 
przewoźnikiem. W związku z tym Korporacja taxi  odpowiada wobec Użytkowników za 
niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi pośrednictwa (szczegóły patrz punkt 
IV(2)), nie ponosi zaś odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie 
umowy przewozu przez przewoźnika (w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, 
gdy przewoźnik lub działający w jego imieniu kierowca odmówił zawarcia umowy 
przewozu lub odmówił jej wykonania ze względu na ograniczenia terytorialne w zakresie 
licencji, na podstawie której prowadzi działalność w zakresie krajowego transportu 
drogowego). 

 
 

III. Opłaty  



 
1. Korzystanie z aplikacji pasażera jest bezpłatne. 

 
2. Ceny za przejazd ustalane bieżąco w trakcie trwania przejazdu wyliczane są przez 

taksometr zainstalowany, w pojeździe kierowcy wykonującego usługę przewozu.  
Stawki taryfowe stosowane ,w taksometrze dostępne są na stronie www korporacji 
taxi pod adresem: www.poznan-taxi.pl oraz bezpośrednio w taksówce wykonującej 
usługę.  
 

3. Taksometry zainstalowane, w pojazdach posiadają stosowne homologacje, 
dopuszczenia oraz legalizacje. Gwarantuje to poprawność ich działania.  
 

4. Wszystkie pojazdy Korporacji taxi wyposażone są w identyczne ustawienia cennika, 
gwarantuje to niezmienność cen , niezależnie od kierowcy który wykonuje przejazd.  
 

5. Pasażer wybierając opcję Cena ustalona akceptuje przedstawione warunki przejazdu 
w szczególności kwotę ustaloną należną za wybraną trasę przejazdu.  
 

6. Zamawiający oświadcza iż akceptuje fakt iż cena gwarantowana na tej samej trasie 
może różnić się w zależności od pory dnia, dnia tygodnia oraz warunków 
pogodowych.  
 

7. Zmienność ceny gwarantowanej między kolejnymi przejazdami nie jest podstawą do 
składania reklamacji. Zamawiający przed każdym przejazdem akceptuje 
zaproponowaną w danym momencie cenę za przejazd. Pozostaje ona niezmienna w 
ramach realizowanego przejazdu.  
 

8. Cena ustalona za przejazd dostępna jest wyłącznie dla użytkowników używających do 
zamawiania aplikacji mobilnej oraz określający punkt docelowy przejazdu.  
 

9. Przejazd z ceną ustaloną odbywa się na trasie z punktami startu i końca bez 
określania punktów postojowych.  
 

10. Trasa przejazd z ceną ustaloną nie może zostać zmodyfikowana w trakcie trwania 
przejazdu dla zachowania ceny ustalonej. Jeżeli pasażer zaakceptuje fakt zmiany 
ceny, przejazd zostanie rozliczony na podstawie ceny wskazywanej przez taksometr a 
nie ceny ustalonej podczas zamawiania.  
 

 
 
 

4. Płatności 
 1. Płatności gotówkowe 
 Na podstawie umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a kierowcą , rozliczenie 
następuje na podstawie wystawionego przez kierowcę paragonu.  
 
 2. Płatności bezgotówkowe w aplikacji 



  2.1. Podłączając kartę bankową do aplikacji i wyrażając zgodę na poniższe 
warunki: klient akceptuje aby Poznańskie Stowarzyszenie Taksówkarzy obciążyła kartę 
debetową lub konto bankowe Pasażera kwotą za przejazd wskazaną przez system w trakcie 
procesu płatności za usługę przewozu na kwotę potwierdzoną przez pasażera w trakcie 
zamawiania przejazdu. Środki pobierane będą z konta klienta automatycznie korzystając z 
domyślnego sposobu płatności bez konieczności potwierdzania transakcji.  
 
  2.2. Pasażer zamawiając przejazd i dokonujący płatności kartą bankową 
zobowiązany jest dysponować odpowiednimi środkami na koncie pozwalającymi na 
realizacje transakcji płatniczej.  
 
  2.3. W przypadku nie posiadania odpowiednich środków na koncie prze 
klienta , Korporacja taxi zastrzega sobie prawo dochodzenia zapłaty innymi drogami, jak: 
gotówka.  
 
  2.4. W przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia karty płatniczej, 
Poznańskie Stowarzyszenie Taksówkarzy zastrzega sobie możliwość wyłączenia możliwości 
użytkowania danej karty.  
 
 3 Korporacja taxi  nie pobiera od Zamawiającego żadnych opłat za korzystanie i 
zamawianie usług transportowych za pomocą aplikacji. 
 
 4. Korzystanie z aplikacji wymaga od pasażera posiadania sprawnego smartfonu z 
oprogramowaniem Android lub iOS oraz sprawnego połączenia do Internetu. Koszt 
transmisji danych ponosi zamawiający.  
 
 5 Kierowca może posiadać fizyczną lub wirtualną kasę fiskalną. Kasa mająca postać 
oprogramowania zamiast drukowania paragonów fiskalnych potwierdzających wykonanie 
usługi może wysłać nabywcy e-Paragon. Pasażer instalując aplikację i zamawiając kurs 
wyraża zgodę na otrzymywanie paragonu w wersji elektronicznej SMSem lub mailowo. 
 
 
 

5. Warunki rezygnacji z przejazdu 
 1. Jeżeli pasażer zrezygnuje z przejazdu po tym jak Kierowca potwierdzi przyjęcie 
zlecenia, pasażer obciążany jest opłatą za anulowanie zlecenia określoną w 4.2. Opłata ta 
zostanie niezwłoczne naliczona i obciążona nią zostanie domyślna karta płatnicza podłączona 
w aplikacji klienta. Jeżeli klient nie posiada takowej , opłata powinna zostać uiszczona 
podczas kolejnego przejazdu bezpośrednio u kolejnego kierowcy realizującego kolejne 
zlecenie.  
 
 2. Opłata za złożenie i rezygnację ze zlecenia wynosi: 
  10 PLN – jeśli kierowca potwierdził przyjęcie zlecenia i rozpoczął dojazd do 
klienta 
  15 PLN – jeśli kierowca dojechał pod adres początkowy zlecenia i zgłosił 
oczekiwanie na pasażera oraz czekał więcej niż 10 min pod ustalonym adresem od 
określonego terminu realizacji zlecenia 



  
 3. Po trzykrotnym przerwaniu zlecenia w sposób o którym mowa w 5.1 , korporacja 
taxi zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego, tymczasowego ograniczenia 
funkcjonalności aplikacji pasażera i uniemożliwienie zamawiania przejazdów lub całkowitej 
blokady konta Pasażera.  
  
 

6. Procedura Reklamacyjna 
1 Pasażer może wystąpić o zwrot pobranej od niego opłaty z karty płatniczej , jeśli według 
niego pobrana została ona bezzasadnie.  
 
2  Reklamacja o której mowa z 6.1 złożona musi zostać drogą mailowa na adres 
biuro@poznan-taxi.pl niezwłocznie po zakończeniu zlecenia, nie później niż 30 dni po 
pobraniu opłaty.  
 
3 Pasażer może wystąpić z reklamacją kwoty pobranej od niego w formie gotówki przez 
kierowcę jeżeli uważa on ją za nieuzasadnioną. Podstawą takiej reklamacji jest paragon 
fiskalny za przejazd.  
 
4. Reklamacje o której mowa w 6.3 złożona musi zostać droga mailową na adres 
biuro@poznan-taxi.pl niezwłocznie po zakończeniu zlecenia, nie później niż 7 dni od daty 
wykonania przejazdu.  
 
 
 
 

7.Odpowiedzialność 
 

1. Korporacja taxi nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność danych 
podanych przez Użytkownika podczas rejestracji. Weryfikowany jest jedynie numer telefonu 
klienta za pomocą kodu wysłanego poprzez sms.  
 
 
2. Korporacja taxi działa wyłącznie w charakterze pośrednika i nie ponosi 
odpowiedzialności za usługi świadczone przez przewoźników. Szkoda wyrządzona 
Użytkownikowi w związku z przejazdami, w których Korporacja taxi  pośredniczy będzie 
rozliczana pomiędzy stronami umowy przewozu (tj. Użytkownikiem i danym przewoźnikiem). 
Odpowiedzialność Korporacji,  z tytułu usług świadczonych przez przewoźnika jest 
wyłączona.  
 
3. Korporacja taxi przyjmuje wszelkie skargi oraz zażalenia i pośredniczy w ich rozwiązaniu. 

Skargi oraz zażalenia można składać na adres biuro@poznan-taxi.pl lub pod numerem 
61-8-519-519 
 

4. Korporacja taxi nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia pasażera na Lotnisko lub 
dworzec kolejowy i niemożność skorzystania z zakupionych wcześniej biletów lotniczych lub 
kolejowych. Rezerwując przejazd na lotnisko lub Dworzec kolejowy pasażer musi wziąć pod 



uwagę losowe zdarzenia które mogą mieć miejsce i opóźnią dotarcie do adresu docelowego. 
Zalecamy rezerwowanie takich przejazdów z odpowiednim wyprzedzeniem.  

 
 

8.Ochrona danych osobowych 
 

1. Korporacja taxi  zapewnia należytą ochronę danych osobowych Pasażera. Wszelkie 
dane osobowe przekazane przez Pasażera są przetwarzane zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 
2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Pasażera przez 
Korporacje taxi znajdują się w Polityce Prywatności.  

 
 

9.Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim. 
 
2. Korporacja taxi zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszego 
Regulaminu w dowolnym momencie jego obowiązywania zamieszczając jego 
zaktualizowaną wersję w aplikacji klienta oraz na stronie www. Użytkownicy zostaną o tym 
fakcie niezwłocznie poinformowani za pomocą wiadomości e-mail .Dalsze korzystanie z 
aplikacji będzie traktowane jako akceptacja regulaminu.  
 
3. Gdyby jakiekolwiek postanowienie umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie 
wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, w takim przypadku strony 
zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym zgodnym z prawem, 
postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i 
odzwierciedlającym pierwotną intencję stron.  
 
4. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązywać w 
trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym.  
 
5. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej 
umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Korporacji Taxi.  

 


