
REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA: 
 

1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania i użytkowania KARTY STAŁEGO 
KLIENTA wystawionej przez ACTIVE TRADE Sp. z o.o., zwanej dalej KARTĄ oraz 
zawiera warunki posługiwania się nią. 

2. Do otrzymania KARTY uprawniona jest każda osoba, która przedstawi Agentowi 
Active Trade Sp. z o.o.,  
• 5 biletów zagranicznych Active Trade Sp. z o.o., wystawionych na swoje imię 

i nazwisko. 
• bilety zagraniczne innych firm przewozowych (świadczących usługi autobusowej 

komunikacji międzynarodowej) na łączną kwotę co najmniej 2000 PLN. 
3. Agent przyjmujący zgłoszenie Klienta do udziału w programie KARTA STAŁEGO 

KLIENTA winien zatrzymać przedstawione bilety zagraniczne, o których mowa 
w pkt. 2, a następnie wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, przesłać do 
biura Active Trade sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg, z dopiskiem 
„KARTA STAŁEGO KLIENTA”. 

3. Klient, który jest uprawniony do otrzymania KARTY zostaje zarejestrowany w bazie 
danych Active Trade sp. z o.o. na podstawie formularza zgłoszenia. 

4. KARTA zostanie przesłana do właściciela pocztą na adres wskazany w formularzu 
zgłoszeniowym lub bazie danych. 

5. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się KARTĄ jest właściciel, co oznacza, że 
prawo do zniżek oraz innych przywilejów, wynikające z faktu posiadania KARTY, nie 
przysługuje osobom postronnym. 

6. Posiadaczowi Karty przysługuje prawo do zakupu biletu na liniach Active Trade 
Sp. z o.o. ze zniżka 10% od ceny podstawowej biletu. 

7. Wszelkie udzielane zniżki nie sumują się z innymi zniżkami proponowanymi stale lub 
okresowo. 

8. Warunkiem uzyskania zniżki przy zakupie biletu jest okazanie KARTY. Właściciel 
KARTY może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości w momencie 
posługiwania się KARTĄ. 

9. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w momencie 
podpisania formularza zgłoszenia. 

10. Karta akceptowana jest na terenie Polski i Grecji przez Biura Podróży – Agentów 
Active Trade Sp. z o.o.  

11. Za udzielenie zniżki niezgodne z niniejszym regulaminem odpowiedzialność ponosi 
Agent. 

12. Regulamin KARTY STAŁEGO KLIENTA Active Trade Sp. z o.o. obowiązuje od 
1 listopada 2006 roku. 

13. KARTA  jest ważna bezterminowo. 
14. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia KARTY, jej właściciel powinien 

zgłosić się z dowodem tożsamości do Agenta Active Trade sp. z o.o.  
15. Za wystawienie duplikatu KARTY pobierana jest opłata.  
16. Karta jest własnością firmy Active Trade sp. z o.o., która ma prawo ją anulować 

w momencie, gdy właściciel: 
 Świadomie udostępnia KARTĘ osobom trzecim w  celu uzyskania przez nie 

dodatkowych zniżek, 
 Podczas podróży narusza zasady dobrego zachowania, 
 Dane personalne na KARCIE są nieczytelne lub istnieje podejrzenie że zostały 

sfałszowane 
17. Active Trade Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. 


