
Karta Stałego Klienta

REGULAMIN  KARTY  STAŁEGO  KLIENTA
Biura Podrózy ADAMIS TOURS Louloudis Adamis

1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania i korzystania z KARTY STAŁEGO KLIENTA wystawionej
przez B.P. Adamis Tours z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Lwowska 21, zwanej dalej KARTĄ oraz zawiera warunki
posługiwania się nią. 2. Do otrzymania KARTY uprawniona jest każda osoba, która przedstawi Agentowi Adamis
Tours 5 odcinków biletów na obsługiwane przez Adamis Tours linie międzynarodowe, wystawionych na swoje
imię i nazwisko .
3. Agent, przyjmujący zgłoszenie KLIENTA do udziału w programie KARTA STAŁEGO KLIENTA ma obowiązek
przesłać przedstawione odcinki biletów wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na adres B.P. Adamis
Tours
4. Klient uprawniony do otrzymania KARTY, zostaje zarejestrowany w bazie danych B.P. Adamis Tours na
podstawie formularza zgłoszeniowego.
5. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w momencie podpisania formularza.
6. KARTA jest ważna bezterminowo.
7. Wystawcą i właścicielem KARTY jest B.P. Adamis Tours z siedzibą w Krośnie.
8. KARTA jest wystawiana imiennie i opatrzona indywidualnym numerem, a jej okazicielowi przysługuje prawo do
zakupu biletu na liniach B.P. Adamis Tours z 10 % rabatem.
9. Zniżka liczona jest od podstawowej ceny biletu obowiązującej w ofercie B.P. Adamis Tours.
10. Zniżki udzielane z tytułu posiadania KARTY nie sumują się z innymi zniżkami udzielanymi (stale bądź
okresowo) przez B.P. Adamis Tours.
11. Warunkiem uzyskania zniżki przy zakupie biletu jest okazanie KARTY. Właściciel KARTY może zostać
poproszony o okazanie dowodu tożsamości w momencie posługiwania się KARTĄ.
12. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się KARTĄ jest jej użytkownik, co oznacza, że prawo do zniżek
oraz innych przywilejów wynikających z faktu posiadania KARTY nie może być scedowane na inną osobę.
13. KARTA zostanie przesłana do właściciela pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym, bądź
przekazana osobiście w dniu wyjazdu..
14. Wystawca KARTY zastrzega sobie prawo do jej unieważnienia w przypadku gdy:
- właściciel świadomie udostępnia KARTĘ osobom trzecim w celu uzyskania przez nich dodatkowych zniżek,
- podczas podróży swoim postępowaniem notorycznie narusza zasady określone w ogólnych warunkach
przewozu,
- istnieją ślady wskazujące na możliwość sfałszowania KARTY
15. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w programie KARTA STAŁEGO KLIENTA
składając oświadczenie w formie pisemnej.
16. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia KARTY jej właściciel powinien zgłosić się z dowodem
tożsamości do Agenta B.P. Adamis Tours, lub zadzwonić pod numer tel. 013 43 651 85 do Adamis Tours, i
poinformować o tym fakcie pracownika Biura.
17. Szczegółowych informacji dotyczących programu KARTA STAŁEGO KLIENTA udzielają pracownicy B. P.
Adamis Tours. Informacje te są również dostępne na stronie internetowej www.adamistours.pl, oraz w siedzibie
B.P. Adamis Tours.
18. Regulamin KARTY STAŁEGO KLIENTA obowiązuje od dnia 01.04.2007.
19. Adamis Tours zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

Aktualny regulamin znajduje się w siedzibie firmy Adamis Tours w Krośnie.

http://www.adamistours.pl/



