
 

POLITYKA REZYGNACJI Z ZAMÓWIONEGO PRZEJAZDU / 
CANCELLATION FEE POLICY 

Główne założenia rezygnacji ze    
zlecenia oraz naliczenia   
związanej z tym opłaty / main      
assumptions for cancelling the    
order and charging the associated     
fee: 

Opłata za przerwanie realizacji    
usługi przez Użytkownika w    
trakcie dojazdu kierowcy   
należna będzie gdy / fee for      
cancellation by the User during     
approach of the driver will be      
charged if: 

Opłata za przerwanie realizacji    
usługi przez Użytkownika po    
przybyciu przez kierowcę na    
miejsce rozpoczęcia zlecenia   
należna będzie gdy / fee for      
cancellation by the User after     
arrival by the driver at the place of        
the start of the order will be       
charged if: 

Opłata za przerwanie realizacji    
usługi przez kierowcę ze    
względu na niestawienie się    
Użytkownika na miejscu   
rozpoczęcia zlecenia należna   
będzie gdy / fee for cancellation      
by the driver due to failure of the        
User to be present at the place of        
the start of the order will be       
charged if: 

1. Użytkownicy płacący za    
przejazd gotówką zostaną   
zablokowani w możliwości   
korzystania z Aplikacji po    
anulowaniu zlecenia które   
podlega niniejszej polityce   
rezygnacji do momentu   
uiszczenia opłaty za anulowanie    
/ Cash-only Users will be blocked      
in using the App after a      
cancellation that is subject to the      
Cancellation Fee until full    
payment of all Cancellation Fees     
due from the User 

1. Czas od rozpoczęcia dojazdu     
przez kierowcę pod adres podany     
w zamówieniu przekroczył 2    
minuty / time elapsed since the      
beginning of the approach by the      
driver to the place of the start of        
the order exceeded 2 minutes 

1. Czas od rozpoczęcia dojazdu     
przez kierowcę, w tym czas     
oczekiwania na Użytkownika po    
przybyciu na miejsce wskazane w     
zamówieniu przekroczył 2 minuty    
/ time elapsed since the beginning      
of the approach, including time     
waiting for the User after arrival to       
the place indicated in the order      
exceeded 2 minutes. 

1. Czas oczekiwania na    
Użytkownika po przybyciu przez    
kierowcę na miejsce wskazane w     
zamówieniu przekroczył 5 minut /     
time elapsed since the driver     
arrived at the place indicated in      
the order exceeded 5 minutes 

 2. Opłata należna od Użytkownika     
za anulowanie wynosi 10 PLN /      
cancellation fee due from the     
User amounts to PLN 10. 

2. Opłata należna od Użytkownika     
za anulowanie wynosi 10 PLN /      
cancellation fee due from the     
User amounts to PLN 10. 

2. Opłata należna od Użytkownika     
za anulowanie wynosi 10 PLN /      
cancellation fee due from the     
User amounts to PLN 10. 


