
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Gorący bilet okresowy” 

(dalej „Regulamin”) 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Gorący bilet okresowy”, zwanej 

dalej „Promocją”, są ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-413, przy ul. 

Wileńskiej14A, NIP:5262557278  zwana  dalej „Organizatorem”. 

2. Celem akcji jest promocja sprzedaży biletów okresowych: tygodniowych, miesięcznych i  kwartalnych 

na pociągi POLREGIO (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych i dostępnych w  wybranych 

punktach sprzedaży detalicznej „KOLPORTER” na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: 

„Punkty Sprzedaży”). 

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 02 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2018  albo do 

wyczerpania zapasów Puli Nagród określonych w § 2 Regulaminu.  

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc. 

5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 §2 NAGRODY 

1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 5000 Nagród (dalej: „Pula Nagród) w postaci ogrzewacza w 

kształcie serca przedstawionego w załączniku nr 1 do Regulaminu. Wartość jednostkowa każdej 

Nagrody  wynosi 3,38 zł brutto.  

2. Pula  Nagród zostanie podzielona na wybrane Punkty Sprzedaży, których wykaz stanowi załącznik nr 2 

do Regulaminu. 

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób 

fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 22
1
 Kodeksu 

cywilnego. 

2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora. 

3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania 

Promocji zakupić w Punkcie Sprzedaży wskazanym w §2 ust. 2 bilet okresowy: tygodniowy, miesięczny 

lub kwartalny, które stanowią „Produkty Promocyjne”.  

4. Nagroda zostanie przyznana i wydana Uczestnikowi bezpośrednio po zakupie biletu przez pracownika 

Punktu Sprzedaży,  w którym dokonano zakupu.  

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na 

piśmie w  Punktach Sprzedaży lub na adres mailowy: reklama@p-r.com.pl. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i 

uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania. 

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora,  pisemnie lub 

elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania  

reklamacji. 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być 

dochodzone przed sądem powszechnym. 



  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.polregio.pl oraz w Punktach Sprzedaży. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie 

bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez 

Uczestników. 

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.  

 


