
Regulamin promocji „Kup bilet z Visa Checkout”. 
Do 50% nie więcej  niż  10 PLN  za pierwsze zakupy w internetowym
sklepie IPR biletu przy wyborze formy płatności Visa Checkout.

1.
Organizatorem promocji jest firma IT-Trans Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
przy  ul.  Złota  7  lok.18,  00-019  Warszawa,  wpisana  do  Krajowego  Rejestru
Sądowego,  pod  numerem  KRS  0000368917,  NIP  7010275558,  REGON
142733853 zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem". 

2.
Promocja odbywa się od 27.02.2018r. do 10.05.2018r. w sklepie internetowym:
www.biletyregionalne.pl;

3.
3.1. Promocja obowiązuje dla osób, które w okresie trwania promocji  po raz
pierwszy dokonają  zakupu  biletu   na  stronie  www.biletyregionalne.pl,  i
skorzystają z opcji płatności poprzez Visa Checkout za pośrednictwem strony
www.biletyregionalne.pl („Uczestnik”). 
3.2. Uczestnik otrzymuje rabat 50% od ceny biletu za przewóz, jednak
nie  więcej  niż  10  PLN  (dziesięć  złotych). Rabat  naliczany  jest
automatycznie po zalogowaniu się do konta Visa  Checkout lub po założeniu
konta  Visa  Checkout  i   opłaceniu  po  raz  pierwszy  zakupów przez  Visa
Checkout. 
3.3. Bilet zakupiony z rabatem nie podlega zwrotowi ani wymianie.
3.4. Jeden Uczestnik może wykorzystać rabat tylko raz tj. zawrzeć tylko jedną umowę przewozu, z
wykorzystaniem rabatu od ceny biletu.
3.5.  Promocja  dotyczy  wszystkich  rodzajów  biletów  dostępnych  na  stronie
www.biletyregionalne.pl.  Promocja  nie  obowiązuje,  jeżeli  Uczestnik  dokona
płatności poprzez Visa Checkout za pośrednictwem formatki płatniczej PayU.
3.6 Łączna wysokość udzielanych Uczestnikom rabatów jest ograniczona. W 
razie wyczerpania się puli rabatów, Organizator odwoła promocję.

4.
Organizator  ma  prawo  w  każdym  momencie  przedłużyć  lub  zakończyć
promocję.

5.
Promocja  nie  łączy  się  z  innymi  akcjami.  Rabat  nie  podlega  wymianie  na
gotówkę  ani  na  inne  nagrody.  Uczestnik  nie  ma  prawa  przenoszenia
uzyskanego rabatu na inne osoby.

6.
Udział  Uczestnika  w  promocji  oznacza  akceptację  jej  zasad,  zawartych  w
niniejszym regulaminie.

7.
Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji.  Zasady
zakupu,  dystrybucji  oraz  reklamacji  biletów  określone  są  w  regulaminie  ich
sprzedaży.

8.



Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.biletyregionalne.pl, 

9.
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  sprzedaży  biletu,  informacji  o  biletach  promocyjnych  i
usługach Przewoźnika 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  uniemożliwi  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 27.02.2018 r. 


