Regulamin Programu „Tanie Powroty z Komfort Busem”
Organizatorem programu pod nazwą „Tanie Powroty z Komfort Busem”, zwanym dalej programem
jest PKS w Bydgoszczy Sp. z .o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 58, 85-097 Bydgoszcz,
NIP 554-24-54-19 wany dalej organizatorem.
1. Program trwa od dnia 01 marca 2016 roku do odwołania.
2. Program dotyczy ulgi związanej z zakupem biletu na przejazdy realizowane przez markę
Komfort Bus należącą do firmy PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.
3. Program polega na:
Klient kupujący / rezerwujący bilet na wyjazd i jednocześnie zakupujący bilet powrotny otrzymuje
następujące zniżki
a) przy zakupie biletu wyjazdowego klient jest uprawniony do skorzystania z obowiązujących
zniżek (10% za rezerwację telefoniczną dla biletów normalnych i 25% zniżki dla emerytów,
rencistów, osób po 60 roku życia, uczniów do 24 roku życia i studentów do 26 roku życia)
b) przy jednoczesnym zakupie biletu powrotnego z deklaracją daty i godziny odjazdu, klient
otrzymuje 30% zniżkę na bilet powrotny.
4. Program dotyczy biletów zakupionych poprzez rezerwację telefoniczną, internetową przez stronę
www.pks.bydgoszcz.pl (formularz rezerwacji) oraz w kasach biletowych PKS Bydgoszcz Sp. z o.o.,
ul. Jagiellońska 58 Bydgoszcz.
5. Wszelkie zmiany dotyczące programu mogą być zgłaszane przez klientów w sekretariacie PKS w
Bydgoszczy Sp. z o.o., przy ulicy Jagiellońskiej 58 w Bydgoszczy. Reklamacja musi zawierać imię,
nazwisko, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w
terminie 14 dni od daty przyjęcia.
6. Wzięcie udziału w programie oznacza zgodę uczestnika na zasady programu określone w
niniejszym regulaminie.
7. Regulamin programu dostępny jest w PKS Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 58, 85-097
Bydgoszcz.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu w czasie trwania
programu. Wszelkie zmiany warunków i zasady niniejszego regulaminu zostaną ogłoszone
wyłącznie na stronie internetowej www.pks.bydgoszcz.pl i będą obowiązywać od dnia ich
ogłoszenia. Zmiany regulaminu nie mogą być mniej korzystne dla uczestników od
dotychczasowych.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

