REGULAMIN - sprzedaży Biletów promocyjnych
Garden Service Jacek Przybysz w Świdniku

§1
1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji - sprzedaży promocyjnej
prowadzonej pod nazwą "Tańsze Powroty”.
2. Organizatorem Promocji jest Garden Service Jacek Przybysz w Świdniku 21-040 Świdnik, ul.
Kusocińskiego 29D posiadająca numer REGON: 430953939; NIP: 9211318784. Zwana dalej
„Przewoźnikiem” lub „Organizatorem”.

§2 Definicje
1. Na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcia w nim zawarte oznaczają:
a) Promocja „Tańsze Powroty” - obowiązuje każdorazowo w okresie ogłoszonym przez
Organizatora (zakup biletów obowiązuje w ogłoszonym okresie z założeniem realizacji biletu
powrotnego najpóźniej do ostatniego dnia ogłoszonego okresu promocji). Ogłoszenie o otwarciu
promocji i jej terminie zostało zamieszczone w serwisie internetowym organizatora:
www.gardenexpress.pl
b) Nabywca biletu - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej dokonująca zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz
innej osoby.
c) Pasażer - osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu, do której odnoszą się prawa i
obowiązki wynikające z zakupu biletu.
d) Bilet - dokument upoważniający do przejazdu, ważny na określony dzień, godzinę i trasę
przejazdu.
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§3 Warunki promocji
Oferta skierowana jest dla pasażerów Garden Service Jacek Przybysz, zakupujących w okresie
ogłoszonym przez Garden Service Jacek Przybysz bilety w taryfie normalnej, na przejazd Biała
Podlaska – Warszawa oraz powrotny, czyli Warszawa – Biała Podlaska wykonywane przez Garden
Service Jacek Przybysz.
Pasażer może skorzystać z promocji poprzez dokonanie w okresie obowiązywania promocji w
Biurze Obsługi Klienta, przy ul. Plac Wojska Polskiego 2, 21-500 Biała Podlaska łącznego zakupu
biletu i biletu powrotnego dokonanego w jednej transakcji, na trasę Biała Podlaska – Warszawa,
Warszawa – Biała Podlaska, ma prawo do skorzystania z promocji „Tańsze Powroty” poprzez
obniżenie ceny zakupu biletu powrotnego o 30% (30- procentową) bonifikatę liczoną od ceny biletu
normalnego. Przejazd w tej samej relacji powrotnej odbywa się w okresie trwania promocji nie
później niż w okresie przedsprzedaży biletów na dany kurs najpóźniej do ostatniego dnia
ogłoszonego okresu promocji.
Promocja dotyczy biletów zakupionych w Biurze Obsługi Klienta, przy ul. Plac Wojska Polskiego 2,
21-500 Biała Podlaska.
Promocją objęte są wszystkie kursy na trasie Biała Podlaska – Warszawa, Warszawa Biała Podlaska
wykonywane przez Garden Service Jacek Przybysz.
Promocją objęte są przystanki docelowe.
Przejazd na bilecie promocyjnym jest możliwy, wyłącznie po okazaniu kierowcy biletu na wyjazd
(musi być ta sama relacja).

7. Bilety zakupione w promocji nie łączą się z żadną inną promocją, ulgą bądź zniżką ustawową w
myśl zasady „zniżki nie sumują się”.
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§4 Reklamacje i zwroty biletów
Istnieje możliwość zwrotu biletów zakupionych w ramach promocji „Tańsze Powroty”.
W przypadku zwrotu dowolnego z biletów zakupionych w ramach promocji „Tańsze Powroty”
niemożliwe jest skorzystanie z promocji i wynikającego z niej prawa do ulgi na bilecie powrotnym.
W takim przypadku warunkiem uzyskania zwrotu opłaty za bilet na przejazd Biała Podlaska Warszawa jest zwrot obu zakupionych biletów na przejazd.
Za zwroty pobierana jest opłata dodatkowa (odstępne) w wysokości 20% od wartości brutto
zwracanego biletu.
Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta
oraz przez e-mail garden@gardenservice.pl są przyjmowane w formie pisemnej w terminie do 30 dni
od daty realizacji transakcji zakupu. Do reklamacji powinny być dołączone oryginały dokumentów
dotyczących zawarcia umowy przewozu(bilet).

5. Reklamacja będzie rozpatrywana przez Przewoźnika w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia
reklamacji przez Przewoźnika.

§5 Prawa i obowiązki Stron
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu w czasie trwania
programu. Wszelkie zmiany warunków i zasad niniejszego regulaminu zostaną ogłoszone na stronie
internetowej www.gardenexpress.pl i będą obowiązywać od dnia ich ogłoszenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator ma prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyny.

Regulamin wchodzi w życie dnia: 06.04.2018 r. Promocja jest ważna do 30.06.2018r.

