
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Aplikacja Moja Taxi, to usługa umożliwiająca zamawianie mobilne taksówki na adresach 
obsługiwanych przez firmę Moja Taxi  a także śledzenie statusu realizacji kursu. Aplikacja dostępna 
jest pod adresem  sklepach producentów smartfonów takich jak App Store, Android Market. Usługa 
świadczona jest przez Moja Taxi Sp. z o.o.  z siedzibą we Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 8 lok. 
30215-703 Białystok NIP 8992742216.
Aplikacja działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Moja Taxi Sp. z o.o. informuje, iż podczas korzystania z Aplikacji, aplikacja wysyła 
identyfikator aplikacji. Identyfikacja aplikacji jest konieczna do prawidłowego świadczenia 
usługi.
Zawartość identyfikatora aplikacji nie pozwala na identyfikację Użytkownika. W 
identyfikatorze aplikacji nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe ani żadne 
osobiste dane Użytkownika.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego 
Regulaminu oraz zasadami netykiety. 

PŁANOŚĆ W APLIKACJI

1.W ramach aplikacji Moja Taxi udostępnia wybranym użytkownikom opcję płatności za kurs. 

2.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez 
klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do 
karty płatniczej Zamawiającego.

3.W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji 
transakcji.

4.Dostępne formy płatności: 
- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, 
- Maestro 
- Płatności online
- BLIK



POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Moja Taxi Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i 
administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Moja Taxi Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika 
spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami 
do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu 
Użytkownika wirusami.
Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Aplikacją prosimy kierować na 
adres:biuro@mojataxi24.pl
Do korzystania z usługi konieczne jest posiadanie smartfonu z systemem operacyjnym dla 
którego jest wydana edycja Aplikacji. Smartfon powinien posiadać dostęp do Internetu.

ZMIANY REGULAMINU

Moja Taxi Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego 
Regulaminu.
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