Regulamin promocji www.bilet.kolejedolnoslaskie.eu - Rabat w wysokości 50%
(maksymalnie 50 zł) na zakup biletu jednorazowego, tygodniowego, miesięcznego lub
„Podróżuj z KD” przy użyciu formy płatności Masterpass
1.
Organizatorem promocji jest firma PKP Informatyka spółka z o.o.. z siedzibą w Warszawie,
przy al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000042646, NIP 5262562977, REGON 017361957 zwana w dalszej części
Regulaminu "Organizatorem".
2.
Akcja informacyjna dotycząca promocji odbywa się od 1 grudnia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
Akcja Promocyjna odbywać się będzie od 5 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (lub do
wyczerpania środków przeznaczonych na promocję, w zależności od tego , co nastąpi
wcześniej) w sklepie internetowym: www.bilet.kolejedolnoslaskie.eu
3.
Promocja obowiązuje dla osób, które w okresie trwania promocji dokonają zakupu biletu
jednorazowego, tygodniowego, miesięcznego lub „Podróżuj z KD” na stronie
www.bilet.kolejedolnoslaskie.eu i skorzystają z opcji płatności poprzez Masterpass i zapłacą
kartą Mastercard lub Maestro. Osobom tym udzielony będzie upust w wysokości 50% kwoty
zakupu biletu jednak upust nie może być większy niż 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)
brutto. Rabat naliczony zostanie automatycznie po wybraniu płatności przez MasterPass.
Zmiany umowy przewozu dokonuje się zgodnie z Regulaminem Internetowego Systemu
Sprzedaży eKD.
Podróżny, który całkowicie rezygnuje z podróży może dokonać zwrotu biletu, za który płatności
dokonano przez MasterPass, wyłącznie drogą pisemnej reklamacji wniesionej zgodnie z
zapisami § 24 i § 25 Regulaminu Przewozu (RP-KD), wskazując formę płatności „Masterpass”.
4.
Zwrot kwoty upustu nastąpi w terminie do 14 dni od daty dokonania transakcji. Zwrot kwoty
upustu jest wykonywany na kartę płatniczą Kupującego, którą dokonywał płatności, którą
dokonana była transakcja. Zwrot nie będzie wykonany na inny numer karty płatniczej
(wskazanej przez Kupującego).
5.
Promocja nie łączy się z innymi akcjami.
6.
Udział klienta w promocji oznacza akceptację jej zasad, zawartych w niniejszym regulaminie.
7.
Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Regulamin stosuje się
wyłącznie do biletów internetowych, za które płatności dokonano przy użyciu formy płatności
Masterpass. W przypadku biletów internetowych, za które płatności dokonano przy użyciu
innych form płatności, obowiązują zapisy Regulaminu Internetowego Systemu Sprzedaży eKD.
8.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją promocji będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla Organizatora według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

9.
W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Regulaminu Internetowego Systemu Sprzedaży eKD.
10.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu.
11.
Ostateczna interpretacja zapisów treści regulaminu promocji należy do Organizatora promocji.
12.
Organizator ma prawo w każdym momencie przedłużyć lub zakończyć promocję.
13.
Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.bilet.kolejedolnoslaskie.eu
14.
Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze. zm.),
wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Promocji, sprzedaży
biletu, informacji o biletach promocyjnych lub z rozpoznaniem reklamacji. Administratorem
danych osobowych jest Organizator. Wszystkie dane osobowe Uczestników składających
reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w
Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji.
Uczestnikom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do swoich danych,
możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.

Warszawa, dnia 29.11.2016 r.

