Regulamin wakacyjnej akcji promocyjnej
„Słoneczny wysyp rabatowy” 2018
§1
Nazwa akcji
Wakacyjna akcja promocyjna, zwana dalej „Akcją promocyjną”, będzie prowadzona pod nazwą
„Słoneczny wysyp rabatowy”.
§2
Organizator akcji
Organizatorem akcji jest Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Lubelskiej 26, 03-802 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000222735, REGON: 015876404, NIP: 113-25-20-369, kapitał
zakładowy: 481 909 000,00 zł (dalej: „Organizator”).
§3
Zasięg i czas trwania akcji
1. Akcja promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Akcja promocyjna rozpocznie się 23 czerwca 2018 r. i zakończy 2 września 2018 r.
§4
Uczestnicy akcji
1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może
być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, która zakupiła bilet na pociąg „Słoneczny” uruchamiany
przez Organizatora w okresie 23 czerwca – 2 września 2018 r.
2. Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
Regulaminu Akcji promocyjnej w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Akcji promocyjnej.

§5
Przebieg Akcji promocyjnej
1. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej należy:
a) zakupić bilet na pociąg „Słoneczny”;
b) pobrać kartę rabatową Akcji promocyjnej obowiązującą w 2018 r. z kasy biletowej
Organizatora (Warszawa Wschodnia, Warszawa Śródmieście – peron 1, Warszawa
Zachodnia – hol główny, Warszawa Gdańska), u kierownika pociągu „Słoneczny” lub ze
strony internetowej sloneczny.mazowieckie.com.pl.
2. Warunkiem uzyskania zniżki zawartej w karcie rabatowej jest okazanie w lokalu Partnera Akcji
promocyjnej:
a) kuponu rabatowego dostępnego w karcie rabatowej oraz
b) biletu na pociąg „Słoneczny” zakupionego w terminie trwania Akcji promocyjnej.
3. Partnerzy
Akcji
promocyjnej
wymienieni
są
na
stronie
internetowej
sloneczny.mazowieckie.com.pl, w karcie rabatowej, na plakatach i w ulotkach promujących
Akcję promocyjną.
4. Zniżki oferowane przez Partnerów nie sumują się, nie łączą się z innymi promocjami, nie
podlegają wymianie na gotówkę.
5. Organizator nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie karty rabatowej.
6. Kupony rabatowe, które są uszkodzone, nie posiadają cech charakterystycznych pozwalających
na ich identyfikację i weryfikację autentyczności, nie będą akceptowane.
7. Niewykorzystanie zniżek znajdujących się w karcie rabatowej, zgodnie z terminem określonym
w treści niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności zniżki i nie stanowi
podstawy do wystąpienia jej posiadacza wobec Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami
w tym zakresie.
8. Organizator może w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny, zakończyć Akcję
promocyjną.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne związane z Akcją promocyjną
powstałe na skutek działania osób trzecich.
§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom akcji do wglądu w siedzibie
Organizatora oraz na stronie sloneczny.mazowieckie.com.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
W przypadku wprowadzenia zmiany Organizator zobowiązuje się do ogłoszenia o tym fakcie
za pośrednictwem serwisu sloneczny.mazowieckie.com.pl.
3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

