
	   	  

  

FAQ  -  „Poza  szczytem  50%  taniej”  
  
Jaki  jest  okres  trwania  promocji?    
Promocja  obowiązuje  na  ternie  miast:  Warszawa,  Kraków  i  Trójmiasto  (Gdańsk,  
Sopot,  Gdynia)  w  dniach:  15-28.05.2017,  do  godz.  24:00  CET.    
  
Czy  promocja  działa  przy  płatności  gotówką  lub  kartą  w  terminalu?  
Nie,  zniżka  25%  lub  50%  nalicza  się  wyłącznie  podczas  kursu  z  zaznaczoną  opcją  
"Płać  przez  aplikację",  kiedy  pasażer  płaci  obciążana  jest  dodana  wcześniej  w  
aplikacji  karta  Visa,  Mastercard  lub  konta  PayPal.  
  
Czy  promocja  działa  dla  klientów  firmowych:    
Nie,  zniżka  25%  lub  50%  nie  naliczy  się  jeśli  wybrany  sposób  płatności  to  konto  
firmowe.  Uwaga!  Użytkownik  posiadający  konto  firmowe  może  dodać  kartę  Visa,  
Mastercard  lub  konto  PayPal  i  korzystać  z  promocji.  
  
Co  zrobić  aby  uzyskać  rabat?    
Zniżka  25%  lub  50%  zostanie  naliczona  automatycznie  dla  każdego  kursu  z  
„Płatnością  przez  aplikację”  rozliczanego  kartą  Visa,  MasterCard,  American  Express  
lub  za  pomocą  konta  PayPal.  
  
Co  decyduje  o  tym  czy  dostanę  50%  czy  25%  rabatu?    
O  wysokości  otrzymanego  rabatu  decyduje  godzina  płatności  za  kurs  w  aplikacji  
mytaxi.  Przykładowo  jeśli  kurs  był  zamówiony  o  godz.  15:45  a  zakończył  się  i  został  
opłacony  o  godz.  16:15  naliczy  się  rabat  który  obowiązuje  o  godz.  16:15.  
  
Czy  promocja  25%/50%  łączy  się  z  kodami  rabatowymi?  
Promocja  25%/50%  i  kody  rabatowe  nie  łączą  się.  W  przypadku,  gdy  pasażer  
posiada  kod  rabatowy  w  trakcie  trwania  promocji,  mytaxi  automatycznie  dokonuje  dla  
pasażera  wyboru  pomiędzy  udziałem  w  promocji  i  wykorzystaniem  kodu  rabatowego,  
wybierając  promocję.  Pasażer  może  jednak  ręcznie  dokonać  zmiany.  W  przypadku  
wyboru  promocji  wszystkie  kody  promocyjne  „na  pierwszy  przejazd”  z  
wykorzystaniem  „Płatności  przez  Aplikację“  tracą  ważność.  
  
Jak  uruchomić  „Płatność  przez  Aplikację?“  
Rejestracja  funkcji  "Płać  przez  Aplikację"  jest  bardzo  prosta:  pasażer  wprowadza  
jednorazowo  dane  dotyczące  wybranego  sposobu  płatności  –  karty  VISA,  
MasterCard,  American  Express  konta  PayPal,  a  następnie  może  już  bezpośrednio  w  
taksówce  płacić  za  przejazd  przez  aplikację  mytaxi.  
  
Jak  wygląda  „Płatność  przez  Aplikację?“  
Po  zakończeniu  kursu  taksówkarz  inicjuje  proces  płatności  wprowadzając  na  swoim  
smartfonie  cenę  za  przejazd  zgodnie  ze  wskazaniem  taksometru.  Sekundę  później  
cena  wyświetla  się  na  smartfonie  pasażera.  Cały  proces  płatności,  w  którym  transfer  
danych  jest  w  całości  zaszyfrowany,  odbywa  się  w  sposób  bezpieczny  i  przejrzysty  w  
ciągu  kilku  sekund.  Pasażer  otrzymuje  potwierdzenie  płatności  bezpośrednio  po  
transakcji  na  swój  adres  e-mail.  Ze  względów  bezpieczeństwa,  płatność  jest  
potwierdzana  hasłem  na  końcu  procesu  płatności.  
  



	   	  

Zapomniałem  hasła,  jak  mogę  je  odzyskać?  
Jeśli  zapomniałeś  hasła,  masz  możliwość  zresetowania  hasła  w  aplikacji.  
1.  jeśli  jesteś  już  zalogowany,  przejdź  do  "Profil",  następnie  kliknij  na  znajdującą  się  
w  prawym  górnym  rogu  niebieską  ikonę.  Teraz  możesz  przejść  do  edycji  hasła.  
Kliknij  "Zmień  hasło",  a  następnie  wybierz  opcję  "Zapomniałeś  hasła".  Zostaniesz  
poproszony  o  podanie  swojego  adresu  email,  który  został  użyty  podczas  rejestracji.  
Po  jego  wpisaniu  kliknij  "Wyślij".  Przejdź  do  skrzynki  mailowej  i  dokończ  zmianę  
hasła.  
2.  Zmiany  hasła  można  dokonać  również  za  pośrednictwem  naszej  strony:  
www:  https://pl.mytaxi.com/logowanie/nie-pamietasz-hasla.html  
  
Dlaczego  moja  karta  została  obciążona  kwotą  ok.  2  zł?  
Proces  dodania  karty  do  aplikacji  ma  na  celu  weryfikację  karty.  Odbywa  się  bez  
dokonania  transakcji  a  przez  założenie  blokady  na  kwotę  około  2  zł.  Blokada  ta  jest  
kasowana  w  ciągu  kilkunastu  dni.  
  
Czy  korzystanie  z  funkcji  Płać  przez  Aplikację  jest  bezpieczne?  
Podczas  procesu  płatności  pasażer  proszony  o  potwierdzenie  kwoty  hasłem.  To  
sprawia,  że  nieautoryzowane  płatności  są  niemożliwe  do  wykonania.  Ponadto  
wszystkie  dane  są  przesyłane  w  postaci  zaszyfrowanej.  Dane  kart  płatniczych  nie  są  
zapisywane  w  telefonie,  ani  też  w  aplikacji  czy  serwerach  mytaxi.  Aplikacja  spełnia  
wszystkie  normy  bezpieczeństwa,  zgodnie  z  Payment  Card  Industry  Data  Security  
Standard  (PCI  DSS).  Transakcje  obsługuje  partner  posiadający  licencję  nadzoru  
finansowego.  
  


