
Program „Bonus” – dla tych, co podróżują z ECOLINES!!!

Uczestnictwo w programie „Bonus” jest bezpłatne i dla wszystkich dostępne.

Punkty bonusowe gromadzą uczestnicy programu „Bonus” przy zakupie biletu. Dla tego
na wstępie powinien być wprowadzony bonusowy kod, który jest nadawany uczestnikom
programu „Bonus” przy rejestracji. W przypadku anulowania biletu, punkty bonusowe będą
odejmowane.

Określona ilość punktów bonusowych daje prawo do bezpłatnego przejazdu autobusami
ECOLINES lub do przejazdu z częściową dopłatą.

Jak zostać uczestnikiem programu „Bonus”?

1. Przed zakupem biletu należy zarejestrować się w jednej z podanych agencji lub na
stronie www.ecolines.pl  i otrzymać swój kod bonusowy. 

2. Obowiązkiem pasażera jest znać swój kod bonusowy i udostępniać go operatorowi
przy zakupie biletu ( wygodnie jest zapisać go w telefonie). 

3. Jeśli pasażer zapomni swój kod bonusowy, można go odtworzyć za opłatą 5 Euro. 

4. Kod bonusowy, na którym w okresie 3 miesięcy od rejestracji nie naliczono żadnego
punktu, zostanie anulowany. W takim przypadku konieczna jest nowa rejestracja .

Jak dostawać i zbierać punkty bonusowe?

1. Przy zakupie biletu trzeba podać operatorowi swój kod bonusowy. Na wydrukowanym
bilecie zobaczysz ilość punktów bonusowych, otrzymanych za bilet. 

2. Przy zakupie biletu przez Internet, w 4 kroku w miejsce wpisu imienia i nazwiska
trzeba wybrać << Pasażer posiada Bonus kod >> i zaznaczyć to. Jeśli nie wskażesz
swojego kodu bonusowego przed zakupem biletu, punkty za dany przejazd nie będą
naliczone. 

3. Przy zwrocie biletu, punkty bonusowe będą odejmowane automatycznie. 

4. Punkty bonusowe gromadzone są tylko przy zakupie biletu. Jeśli tego nie zrobisz to
dopisanie punktów bonusowych za zakupiony bilet nie jest możliwe.

Informacja o ilości punktów bonusowych.

1. Informacja o ilościach punktów bonusowych, niezbędnych do przejazdu bezpłatnego
w rozdziale z informacjami o taryfach / cenach na przejazdy. 

2. Informacja o zgromadzonych punktach bonusowych i o możliwych bezpłatnych
przejazdach można znaleźć na www.ecolines.pl  w rozdziale << Twój bonus >>. Dla
tej funkcji niezbędna jest autoryzacja ( adres e-mail i numer bonusowy).

http://ecolines.net/index.php?s=595
http://www.ecolines.pl/
http://www.ecolines.pl/


Jak otrzymać bezpłatne przejazdy bonusowe?

1. W celu uzyskania bezpłatnego biletu, ( kiedy zebrano niezbędną ilość punktów) należy
zwróć się do agencji sprzedających bilety. Na www.ecolines.pl są podane takie
agencje – z zaznaczeniem BONUS. 

2. Wykorzystać zgromadzone punkty, można uzyskując 50% zniżkę na bilet (
uwzględniając taryfowe kategorie – dzieci, studenci itd. ). Bilet z 50% zniżką można
kupić w agencjach ( patrz p.1) i w Internecie. Przy zakupie biletu ze zniżką z Twojego
konta zostanie odjęta niezbędna ilość punktów, a uzupełniające punkty za zakup biletu
doliczane nie będą. 

3. Przejazdy do miast Ukrainy można opłacić punktami bonusowymi tylko w wysokości
50%.

4. Daty bonusowych przejazdów można zmieniać. Zrezygnować z bonusowego
przejazdu nie można.

http://www.ecolines.net/index.php?s=725
http://www.ecolines.pl/

