
	

	
	

mytaxis	 villkor	 för	 ”50	%-bonuskampanjen”	 fr.o.m.	 14	 september	 t.o.m.	 30	
oktober	2016	i	utvalda	områden	i	Sverige	

	

Genom	att	delta	i	vår	bonuskampanj	i	utvalda	områden	godtar	du	dessa	kampanjvillkor.	

	

Upplysningar:	För	passagerare	gäller	utöver	kampanjvillkoren	även	de	allmänna	villkoren	för	användningen	
av	taxiförmedlingsapplikationen	och	villkoren	för	mytaxis	”Betala	via	appen”-funktion,	vars	senaste	version	
alltid	 finns	 tillgänglig	 på:	 https://se.mytaxi.com/allmaenna-villkor.html	 mytaxi	 är	 inte	 en	 part	 i	
passagerartransportsavtalet	mellan	passageraren	och	taxibolaget	då	mytaxi	enbart	är	en	mellanman	som	
förmedlar	tjänsten.	Taxibolaget	erhåller	hela	den	ordinarie	reseavgiften	enligt	taxan	i	tariffzonen	som	gäller	
i	kampanjens	respektive	giltighetsområden.	

	

1.	Arrangör	

Arrangör	av	bonuskampanjen	är	mytaxi	Sweden	AB	(huvudkontor:	Tulegatan	39,	113-53	Stockholm,	Sweden)	
org.	nr	559060-2933,	e-post:	help@mytaxi.com,	www.mytaxi.com	(hädanefter	kallat	”mytaxi	”).	

	

2.	Kampanjperiod,	giltighetsområde	

(1)	 mytaxis	 bonuskampanj	 gäller	 endast	 fr.o.m.	 14	 september	 t.o.m.	 30	 oktober	 2016	 (kl.	 00:00	 CET)	
(hädanefter	kallat	”kampanjperioden”).	

	

(2)	 mytaxis	 bonuskampanj	 gäller	 endast	 inom	 de	 områden	 i	 Sverige	 som	 mytaxi	 har	 valt	 ut	 för	
kampanjperioden	och	kan	endast	utnyttjas	inom	en	avgränsad	zon	för	en	viss	taxametertariff,	dvs.	

resan	måste	påbörjas	och	avslutas	inom	en	tariffzon	som	omfattas	av	kampanjens	giltighet	och	taxin	får	inte	
lämna	 tariffzonen	 som	 gäller	 för	 den	 aktuella	 resan.	 Bonuskampanjen	 gäller	 hos	 alla	 taxichaufförer	 som	
använder	sig	av	”Betala	via	appen”-funktionen.	

	

De	 utvalda	 områdena	 för	 mytaxis	 ”50	 %-bonuskampanj”	 i	 Sverige	 är:	 Stockholm	 (hädanefter	 kallade	
”giltighetsområden”)	

	

	

	



	

	

	

3.	Deltagarvillkor	

(1)	 Alla	 fysiska	 personer	 över	 18	 år	 som	 har	 registrerat	 sig	 som	 passagerare	 i	 mytaxis	
taxiförmedlingsapplikation	 får	 ta	del	av	kampanjen.	Kampanjen	gäller	 inom	ovan	nämnda	kampanjperiod	
och	 giltighetsområden	 för	 alla	 mytaxi-resor	 som	 förmedlas	 via	 mytaxis	 förmedlingsapplikation	 under	
kampanjperioden	och	betalas	kontantlöst	via	mytaxi-applikationen	med	de	betalningsalternativ	som	erbjuds	
och	som	användaren	har	valt	(betalkort	eller	PayPal).	

	

(2)	Affärskunder,	affärskontokunder	som	debiteras	månadsvis	 för	 taxiresor	 samt	deras	anställda	kan	 inte	
utnyttja	kampanjerbjudandet.	

	

(3)	Kampanjerbjudandet	får	inte	utnyttjas	i	falskt	namn,	av	tredje	man	eller	med	hjälp	av	automatiserade	
system	 eller	 liknande	manipulationer.	 Det	 är	 inte	 tillåtet	 att	 utnyttja	 erbjudandet	 genom	 att	 genomföra	
”simulerade	 resor”.	Med	”simulerade	 resor”	menas	 sådana	mytaxi-resor	 som	 i	hemligt	 samförstånd	med	
taxichauffören/taxibolaget	enbart	genomförs	i	syfte	att	få	ut	extra	bonus	från	mytaxi.	En	sådan	”simulerad	
resa”	kan	misstänkas	ha	ägt	rum	om	ett	flertal	kortare	mytaxi-resor	har	förmedlats	och	debiterats	mellan	
samma	parter	under	kampanjperioden	 (dvs.	 fler	än	 tre	”Betala	via	appen”-resor	 inom	24	 timmar).	Skulle	
mytaxi	misstänka	att	en	”simulerad	resa”	har	ägt	rum	har	mytaxi	rätt	att	efter	eget	gottfinnande,	när	som	
helst	och	utan	föregående	meddelande,	spärra	parterna	eller	radera	de	motsvarande	kundkontona,	fram	till	
att	kampanjperioden	har	löpt	ut.	I	samband	med	att	kontona	spärras	informerar	mytaxi	parterna	om	skälet	
till	att	kontona	spärras	samt	om	hur	länge	de	beräknas	vara	spärrade.	

	

(4)	mytaxi	har	rätt	till	ersättning	vid	otillåtet	utnyttjande	av	bonus	i	mytaxis	kampanj.	

	

4.	Delta	i	bonuskampanjen	

(1)	För	att	kunna	delta	i	kampanjen	som	ny	kund	måste	du	ladda	ner	mytaxis	taxiförmedlingsapplikation	från	
Appstore	på	din	smartphone,	registrera	dig	med	för-	och	efternamn,	telefonnummer	samt	registrera	ett	av	
mytaxis	 betalningsalternativ	 (betalkort,	 PayPal)	 och	 godkänna	de	Allmänna	 villkoren	 för	passagerare	och	
villkoren	för	”Betala	via	appen”.	

	

(2)	 När	 du	 beställer	 en	 mytaxi-taxi	 via	 appen	 inom	 den	 angivna	 kampanjperioden	 och	
kampanjgiltighetsområdena	 och	 betalar	 resan	 via	 mytaxiappen	 deltar	 du	 automatiskt	 i	 den	
områdesbegränsade	 bonuskampanjen.	 Du	 kan	 utnyttja	 bonuskampanjen	 vid	 flera	 tillfällen	 inom	
kampanjperioden.	

	

(3)	Deltar	du	i	mytaxis	kampanj	på	dessa	villkor	anpassas	taxipriset	efter	taxan	i	tariffzonen	för	respektive		



	

	

	

giltighetsområde.	Taxibolaget	 kommer	 fortfarande	erhålla	 	hela	 reseavgiften	 (tillsammans	med	eventuell	
dricks	 från	 dig	 samt	 eventuell	 moms).	 När	 du	 deltar	 i	 mytaxis	 bonuskampanj	 betalar	 mytaxi	 halva	
reseavgiften	 som	 bonus	 till	 dig	 för	 resor	 inom	 de	 angivna	 giltighetsområdena	 under	 den	 begränsade	
kampanjperioden.	

	

(4)	mytaxi-bonusen	från	den	här	bonuskampanjen	går	inte	att	kombinera	med	andra	erbjudanden,	förmåner	
eller	rabatter.	mytaxi-bonusen	har	inget	kontantvärde	och	kan	inte	överföras.	Bonusen	kan	endast	lösas	in	
en	gång	per	resa.	Mytaxi-bonusen	kan	inte	säljas,	säljas	vidare	eller	lösas	in	mot	kontanter.	

	

(5)	Har	du	 redan	 registrerat	en	 rabatt	 för	din	 första	 ”Betala	 via	 appen-resa”	när	 kampanjen	 inleds	 väljer	
mytaxi-appen	 automatiskt	 det	 alternativ	 som	 ger	 dig	 mest	 rabatt	 på	 din	 första	 ”Betala	 via	 appen-resa”	
oavsett	om	det	är	det	nya	kampanjerbjudandet	eller	den	redan	registrerade	rabatten.	Väljs	bonuskampanjen	
som	betalning	för	”Betala	via	appen”-resan	upphör	rabatten	för	din	första	”Betala	via	appen-resa”	att	gälla	
och	kan	inte	ersättas	eller	lösas	in	mot	kontanter.	

	

5.	Annat	

(1)	Skulle	vissa	bestämmelser	i	kampanjvillkoren	vara	ogiltiga	fortsätter	de	övriga	villkoren	likväl	att	gälla.	
De	ogiltiga	villkoren	ska	då	ersättas	med	lämpliga	bestämmelser	som	motsvarar	de	ogiltiga	villkoren	i	så	stor	
utsträckning	som	möjligt.	mytaxi	 förbehåller	sig	rätten	att	ändra	kampanjvillkoren	om	dessa	villkor	skulle	
innehålla	luckor	(kompletteringar)	eller	om	det	i	efterhand	skulle	uppstå	faktiska	eller	juridiska	problem	som	
på	ett	betydande	sätt	inverkar	negativt	på	bonuskampanjen	eller	gör	den	omöjlig	att	genomföra.	

	

(2)	Bonuskampanjen	omfattas	av	[svensk]	lagstiftning.	Är	deltagaren	en	företagare,	en	offentligrättslig	
juridisk	person	eller	om	han	eller	hon	inte	omfattas	av	[svensk]	jurisdiktion	så	ska	[Stockholm]	(Sverige)	
vara	exklusiv	jurisdiktion	för	rättsliga	tvister	som	uppkommer	i	samband	med	dessa	kampanjvillkor.	Enligt	
lag	tvingande	val	av	forum	vid	rättstvist	berörs	inte.	
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