
REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i użytkowania Karty Stałego 
Klienta firmy “POL – FOL” R.R. Borowscy.

2. Do otrzymania Karty Stałego Klienta “POL – FOL” uprawniona jest każda osoba, 
która: 
• przedstawi trzy bilety frimy “POL – FOL” i/lub innych przewoźników 
obsługujących linie znajdujące się w ofercie firmy “POL – FOL”, wystawione na 
swoje imię i nazwisko 
• wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.pol-fol.pl.

3. Klient zgłaszający udział w programie Karta Stałego Klienta “POL – FOL”  winien 
przesłać  bilety wymienione w pkt. 2 i wraz z formularzem zgłoszeniowym 
wypełnionym i podpisanym do  Centrum Obsługi Pasażerów “POL-FOL” w 
Warszawie, ul. Nowogrodzka 31 pok. 102, bądź przekazać Agentowi sprzedającemu 
bilety firmy “POL – FOL”. Agent przesyła dokumenty otrzymane od Klienta do 
Centrum Obsługi Pasażerów “POL-FOL” w Warszawie.

4. KARTA zostanie przesłana klientowi pocztą na adres wskazany w formularzu 
zgłoszeniowym w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 

5. Każda Karta Stałego Klienta “POL - FOL” jest imienna i posiada swój numer oraz 
podlega rejestracji w bazie danych “POL – FOL”. 

6. Jedyną osobą uprawnioną do korzystania z  Karty Stałego Klienta “POL - FOL” jest 
jej właściciel, co oznacza, że prawo do zniżek oraz innych przywilejów, 
wynikających z posiadania KARTY, przysługuje tylko osobie, której imię i nazwisko 
widnieje na karcie. 

7. Właścicielowi KARTY przysługuje prawo do zakupu biletu na liniach “POL - FOL” 
ze zniżką w wysokości 15% od ceny biletu normalnego, obowiązującej w ofercie 
firmy “POL - FOL”.

8. Wszelkie udzielane zniżki nie sumują się z innymi zniżkami proponowanymi stale 
bądź okresowo przez firmę “POL - FOL”. 

9. Za zniżki udzielone niezgodnie z niniejszym regulminem odpowiedzialność ponosi 
Agent.

10.KARTA jest ważna bezterminowo.
11.W przypadku zgubienia lub zniszczenia KARTY wniosek o wydanie duplikatu 

złożyć należy do Centrum Obsługi Pasażerów “POL-FOL” w Warszawie, 
ul. Nowogrodzka 31 pok. 102, tel. (022) 628-11-11.

12.KARTA jest własnością firmy “POL - FOL”, która ma prawo ją anulować w 
momencie, gdy właściciel: 
• świadomie udostępnia KARTĘ osobom trzecim w celu uzyskania przez nie 
dodatkowych zniżek, 
• podczas podróży notorycznie narusza zasady regulaminu przejazdu.

13.Klient akceptuje postanowienia ogólne zawarte w niniejszym Regulaminie w 
momencie podpisania formularza zgłoszeniowego. 

14.Karta akceptowana jest przez wszystkich agentów firmy “POL – FOL”. 
15.Wszelkich informacji dotyczących Karty Stałego Klienta udziela Centrum Obsługi 

Pasażerów “POL-FOL” w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31 pok. 102, 
tel. (022) 628-11-11, e-mail: linia_pol.fol@op.pl


