
 

Mile+
Regulamin programu Mile+

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 24/08/2022 

I Postanowienia wstępne 
1. Organizatorem Programu Mile+ oraz dostawcą mojeps jest PS Travel Polska Andżelika 

Musztyfaga Organizator www.pstravel.pl z siedzibą w Gnieźnie (Chłopska 17 62-200 
Gniezno) NIP 598-122-39-13 REGON 367446734, dalej pstravel.  

2. Celem programu jest umożliwienie użytkownikom (dalej Płatnikom) korzystania z kodów 
rabatowych dostępnych dla wybranych podróży pstravel oraz angażowanie się w 
aktywność na www.pstravel.pl. Program dotyczy tylko podróży dostępnych na 
www.pstravel.pl. 

3. Program trwa od 24 sierpnia 2022 do odwołania. 

II Definicje 
1. Znaczenie poszczególnych wyrażeń: 
a) Mile+ – nazwa programu 
b) Mile – wirtualne punkty, które Płatnik zbiera za zakończone podróże i inne aktywności na 

stronie www.pstravel.pl i które zaliczają się do programu Mile+ 
c) wirtualny kantor – opcja zamiany Mil na kody rabatowe 
d) kody rabatowe – kod, który umożliwia rezerwację nowej podróży w niższej cenie 
e) wirtualny paszport – zbiór graficznych odznaczeń za zakończone podróże 
f) Płatnik – użytkownik, który posiada konto mojeps 
g) mojeps – konto osobiste na www.pstravel.pl, które wymaga rejestracji i akceptacji Polityki 

Prywatności 

III Uczestnictwo 
1. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne. 
2. Z tytułu uczestnictwa w programie pstravel nie pobiera żadnych opłat. 
3. Uczestnikiem programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia poniższe 
warunki: 
a) ukończyła 18-ty rok życia i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych;
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b) jest Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą; 
c) posiada aktywną skrzynkę poczty elektronicznej (mail) oraz korzysta z konta mojeps; 
d) zalogowała się do konta mojeps przynajmniej 1 raz (1 logowanie) w ciągu 365 dni od 
otrzymania pierwszych punktów w programie Mile+; 
e) otrzymała status Płatnika. 
4. W celu przystąpienia do Programu, po rejestracji w mojeps i zapoznaniu się z informacjami 
na jego temat, należy dokonać rejestracji. Proces rejestracji jest uruchamiany po użyciu 
przycisku „Stwórz nowe konto” lub analogicznego.  
5. Rejestracja wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w szczególności podania 
swoich prawdziwych i poprawnych danych, stosując się do komunikatów wyświetlanych na 
stronie internetowej www.pstravel.pl. 
6. Do rejestracji niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu, daty urodzenia 
oraz adresu mailowego.  
7. Bezpośrednio po wysłaniu formularza rejestracyjnego pstravel tworzy dla Płatnika osobiste 
konto mojeps oraz generuje przypisany do tego Konta unikalny ID. Z tą chwilą rejestracja 
zostaje zakończona, a osoba, która dokonała rejestracji, uzyskuje status Płatnika.  
8. Zakończenie rejestracji i utworzenie konta mojeps jest niezwłocznie potwierdzane przez 
wysłanie na skrzynkę mailową Płatnika potwierdzenia dołączenia do mojeps. 
9. Po dokonaniu rejestracji Płatnik korzystający z urządzenia mobilnego z systemem 
operacyjnym iOS ma możliwość udzielić bądź odmówić zgody na wysyłanie wiadomości do 
Płatnika bezpośrednio z poziomu www.pstravel.pl (powiadomień push) i/lub na 
geolokalizację. W przypadku Płatników korzystających z urządzenia mobilnego z systemem 
operacyjnym Android, o możliwości wysyłania przez Aplikację powiadomień oraz 
udostępniania informacji o swojej lokalizacji decydują ustawienia urządzenia wprowadzone 
przez Płatnika. Wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień push i/lub geolokalizację nie 
jest warunkiem udziału w programie Mile+ lub korzystania z www.pstravel.pl, jednakże 
skutkuje ograniczeniem funkcjonalności strony internetowej www.pstravel.pl, które 
wykorzystują powiadomienia i/lub geolokalizację.  

IV Przyznawanie Mil 
1. W ramach programu przyznawane są Płatnikom Mile zakończone podróże i aktywność na 
stronie internetowej www.pstravel.pl, z wyjątkiem rezerwacji podróży, które wyłączone są z 
promocji.  
2. Płatnik może uzyskiwać Mile w programie wyłącznie za te podróże, które sam zakończył. 
Mile są przyznawane wyłącznie za rezerwacje dokonane przez Płatnika w czasie jego udziału 
w programie.  
3. Mile przyznawane są wyłącznie za rezerwacje dokonane na www.pstravel.pl. Za rezerwację 
dokonany przez Płatnika uznaje się rezerwacja udokumentowana Umową udziału w podróży i  
wystawiona przez pstravel.  
5. Za każde pełne 5 zł (pięć złotych) ceny rezerwacji dokonanych przez Płatnika na 
www.pstravel.pl Płatnikowi przysługuje 1 Mila. Podstawą naliczenia Mil jest suma brutto 
widoczna na Umowie udziału w podróży – z wyłączeniem podróży, które są wyłączone z 
programu – 1 Mila obliczana jest jako zaokrąglenie w dół do pełnego złotego.  
6. Warunkiem naliczenia Płatnikowi Mil za zakończoną podróż jest rezerwacja podróży na 
zalogowanym koncie mojeps.  
7. Mile są naliczane na konto mojeps automatycznie. Saldo Mil Płatnika jest widoczne na 
koncie mojeps i aktualizuje się automatycznie (do 3 dni za wybrane aktywności).  
8. Mile przyznawane są tylko za zakończone podróże i aktywności, które wskazane są na 
koncie mojeps.  
9. Mile nie mogą zostać zamienione na gotówkę lub papiery wartościowe i nie mają wartości 
pieniężnej.



V Wymiana Mil na nagrody 
1. W celu zrealizowania Mil, należy skorzystać z funkcji wirtualnego kantoru i wybrać jedną 

nagrodę: 400 Mil na kod rabatowy w wysokości 50 zł, 600 Mil na kod rabatowy w 
wysokości 100 zł, 900 Mil na kod rabatowy w wysokości 150 zł. 

2. Kody rabatowe można wykorzystać tylko na podróże na www.pstravel.pl. 
3. Kodów rabatowych nie można łączyć, z wyjątkiem kodów rabatowych w wysokości 150 zł. 
4. Kodów rabatowych nie można zwrócić, co równoznaczne jest z brakiem przywrócenia Mil 

na konto Płatnika. 
5. Nie obowiązuje wartość minimalna rezerwacji do wykorzystania kodu rabatowego 

otrzymanego dzięki programowi Mile+. 
6. Realizacja Mil na kod rabatowy nie musi być połączona z rezerwacją na www.pstravel.pl.  
7. Kod rabatowy uzyskany dzięki programowi Mile+ ważny jest 6 miesięcy.  
8. pstravel informuje, że na dzień rozpoczęcia Programu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku 
dochodowego od osób fizycznych jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową 
towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł; 
(zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie 
dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego 
pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności).  

9. Każdy kod rabatowy uzyskany dzięki programowi Mile+ jest jednorazowy. 
10. Kod rabatowy wysyłany jest na skrzynkę mailową Płatnika. 
11. Kod rabatowy nie jest przypisany do konta Płatnika i jest bezimienny. 
12. W przypadku, gdy kod rabatowy został już zrealizowany lub upłynął termin jego ważności, 

nie jest możliwy zwrot tego kodu rabatowego.  
13. Płatnik może jednorazowo zamówić więcej niż jeden kod rabatowy – w zależności od 

liczby posiadanych Mil.  
14. Nie ma możliwości zamiany Mil na gotówkę – kody rabatowe mają wartość określoną tylko 

wirtualnie, zapisaną w formie kodu rabatowego. 

V Bezpieczeństwo 
1. Dostęp do Mile+ jest zabezpieczony hasłem dostępu nadawanym przez Płatnika podczas 
rejestracji. Hasło powinno spełniać wskazane w formularzu wymogi bezpieczeństwa, w 
szczególności w zakresie liczby i rodzaju znaków, z których się powinno składać. Nadane w 
trakcie rejestracji hasło dostępu powinno być przez Płatnika chronione i nie powinno być 
udostępniane innym osobom.  
2. Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych 
wskazanych przez Płatnika w formularzu rejestracyjnym. Zamknięcie strony internetowej, 
zakończenie transmisji danych, utrata połączenia bądź wyłączenie urządzenia nie powodują 
automatycznego wylogowania z www.pstravel.pl. Wylogowania należy dokonywać używając 
właściwego przycisku w menu strony internetowej www.pstravel.pl.  
3. W przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn urządzenia mobilnego z 
zalogowanym kontem mojeps, płatnik powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia tego faktu 
pstravel w sekcji Pomoc.  
4. pstravel zaleca, aby w przypadku zakończenia korzystania z danego urządzenia mobilnego 
przez Płatnika, przed przekazaniem urządzenia osobie wylogować się z konta mojeps na 
www.pstravel.pl.  
5. pstravel informuje, że dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego www.pstravel.pl i danych Płatników. Jednakże 
pstravel wskazuje, że ze względu na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości 
może zostać ujawniona podatność www.pstravel.pl na określone zagrożenia. Z tego względu 



pstravel zaleca dokonywanie aktualizacji systemu oraz wskazuje, że może od czasu do czasu 
wydawać komunikaty zawierające zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z 
korzystaniem z www.pstravel.pl.  

VI Przeciwdziałanie nadużyciom  
1. Z ważnego powodu, jakim jest uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Płatnika 
Regulaminu, mającego wpływ na niezasadne przyznanie Mil lub innych korzyści w programie 
lub polegającego na tym, że Płatnik złożył nieprawdziwe oświadczenie co do spełniania 
warunków uczestnictwa w programie (w szczególności nie ma ukończonego 18-go roku 
życia), pstravel może zablokować konto mojeps tego Płatnika.  
2. O blokadzie konta mojeps i jej przyczynie pstravel zawiadamia Płatnika za pomocą 
komunikatu wysłanego drogą mailową.  
3. Blokada konta mojeps następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji, nie dłuższy 
jednak niż 14 (czternaście) dni.  
4. Podczas blokady konta mojeps Płatnik nie może zamawiać i realizować kodów rabatowych 
ani w inny sposób wykorzystywać Mil. W okresie blokady Płatnikowi nie są naliczane Mile na 
jego konto mojeps.  
5. W wyniku blokady aktywne kody rabatowe zapisane na koncie mojeps są anulowane za 
zwrotem Mil wykorzystanych przez Płatnika na zamówienie tych kodów rabatowych.  
6. Po wyjaśnieniu sprawy pstravel – w zależności od ustaleń poczynionych w wyniku 
przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego może:  
a) o odblokować konto mojeps Płatnika i w razie, gdy podejrzenie naruszenia Regulaminu 
okazało się niezasadne, w charakterze rekompensaty za zablokowanie Konta przyznać 
dodatkowe Mile Płatnikowi;  
b) odblokować konto Płatnika z informacją, że kolejne naruszenie Regulaminu może 
skutkować natychmiastowym wykluczeniem z programu przez Płatnika. Ponadto jeżeli 
postępowanie wyjaśniające wykaże, że w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań 
Płatnika doszło do naliczenia nienależnych Mil lub innych korzyści, pstravel odblokowując 
konto odliczy takie nienależne Mile lub kody rabatowe;  
c) ze skutkiem natychmiastowym wykluczyć Płatnika z programu Mile+ informując go o 
przyczynie wykluczenia. 

VI Reklamacje i rozwiązywanie sporów  
1. Wszelkie reklamacje związane z programem Mile+, w tym dotyczące nagród, kodów 
rabatowych, Mil, funkcjonowania mojeps lub blokady konta mojeps, mogą być zgłaszane do 
pstravel za pośrednictwem Pomocy – według wyboru osoby składającej reklamację:  
a) pocztą elektroniczną na adres mailowy biuro@pstravel.pl; 
b) poprzez formularz kontaktowy dostępny w mojeps: Kontakt dla Płatnika; 
c) pisemnie – listem przesłanym do pstravel (na adres siedziby pstravel, wskazany w  
I ust. 1).  
2. Odpowiedź na reklamację jest udzielana niezwłocznie, w każdym wypadku najpóźniej w 
terminie do 30 dni od jej otrzymania, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu 
prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację. W przypadku reklamacji z 
tytułu rękojmi odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie do 14 dni od jej 
otrzymania.  
3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana mailowo, w zależności od sposobu wniesienia 
reklamacji. 
4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 
maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz 
zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w 
sprawie ODR w sporach konsumenckich), pstravel informuje, że pod adresem: 



http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do 
pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii 
Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z 
pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych 
wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.  
5. pstravel informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa, pstravel nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń 
(pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto pstravel nie zobowiązuje się do korzystania z 
platformy ODR, o której mowa w ust. 1 powyżej.  
6. W przypadku sporu z pstravel Płatnik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub 
powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak 
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum 
Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów. 
  

VI Zakończenie uczestnictwa w programie Mile+, zmiana 
Regulaminu i zakończenie programu Mile+  
1. Płatnik może zrezygnować z udziału w programie Mile+ (wypowiedzieć umowę o 

uczestnictwo w programie) w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny. W tym 
celu Płatnik może dokonać usunięcia swojego konta mojeps na www.pstravel.pl lub 
skontaktować się z pstravel poprzez Pomoc (mailowo lub za pomocą formularza 
kontaktowego). pstravel zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej 
rezygnację z udziału w programie Mile+.  

2. pstravel może wykluczyć Płatnika z udziału w programie z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy o uczestnictwo w programie Mile+) z ważnej 
przyczyny. Za ważną przyczynę uznaje się:  
a) o sytuację, w której Uczestnik nie dokonał żadnej aktywności w ramach programu Mile+ 
(w szczególności nie dokonał żadnej rezerwacji) przez okres przekraczający 1 (jeden) rok 
(tzw. „martwe konto mojeps”); 

3. Jeśli Płatnik, który rezygnuje z udziału w programie Mile+ bądź zostaje wykluczony z 
programu, zażąda, aby jego konto mojeps zostało usunięte natychmiast (bez zachowania 
terminu wypowiedzenia, o którym mowa powyżej), pstravel usuwa konto mojeps tego 
Płatnika, co powoduje utratę niewykorzystanych Mil i brak możliwości ich wymiany na 
kody rabatowe, jak również utratę niewykorzystanych kodów rabatowych i brak 
możliwości odbioru na ich podstawie zniżek rezerwacyjnych.  

4. O zmianie regulaminu pstravel powiadomi Płatników poprzez komunikat na 
www.pstravel.pl udostępniając zmieniony regulamin oraz podając termin wejścia zmiany 
regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni 
od daty przesłania powiadomienia o zmianie regulaminu. 

5. O zakończeniu programu pstravel powiadomi Płatników poprzez komunikat na 
www.pstravel.pl wraz ze wskazaniem daty zakończenia programu Mile+, przy czym termin 
ten nie może wypadać wcześniej niż 12 (dwanaście) dni od daty przesłania powiadomienia 
o zakończeniu Programu.  

6. pstravel nie będzie naliczał Płatnikom Mil za zakończone podróże lub inne aktywności 
dokonane począwszy od daty zakończenia programu. pstravel zapewnia jednak Płatników 
możliwość wykorzystania ważnych Mil, naliczonych na ich konta mojeps, jeszcze przez co 
najmniej 3 miesiące od daty zakończenia programu Mile+. W tym samym okresie Płatnicy 
będą mogli również realizować zamówione kody rabatowe (zgodnie z terminem ich 
ważności). Wykorzystanie Mil i realizacja kodów rabatowych następuje zgodnie z 
postanowieniami regulaminu programu Mile+.  
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VII Ochrona danych osobowych  
1. Dostępna pod tym linkiem: https://pstravel.pl/polityka-prywatnosci/.  

VIII Postanowienia końcowe 
1. Językiem umowy o uczestnictwo w programie Mile+, zawieranej przez pstravel z 

Płatnikiem, jest język polski.  
2. W ramach udziału w programie Mile+ i korzystania z mojeps zabronione jest dostarczanie 

przez Płatników treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. 
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