OMNI-BUS

Regulamin ważny od dnia: 01-07-2022r.

Regulamin korzystania z kodów rabatowych
§I.

Podstawowe informacje.
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z kodów rabatowych w firmie
SZYMAŃSKI PIOTR P.P.H.U. "OMNIBUS".
2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
a) Przewoźnik – Omni-Bus wykonujący przewóz Podróżnych na podstawie licencji na
wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym;
b) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika
na podstawie ważnego biletu;
c) bilet – dokument upoważniający do przejazdu organizowanego przez Przewoźnika,
mający postać biletu elektronicznego – zakupionego na stronie omni-bus.pl,
wystawianego przez Przewoźnika i przesyłanego drogą elektroniczną także w
postaci Faktury Elektronicznej;
d) strona Internetowa Przewoźnika – strona internetowa pod adresem omni-bus.pl, za
pomocą której można nabyć bilet elektroniczny;
e) kurs - przejazd autobusu liczony od przystanku początkowego do przystanku
końcowego;
f) transakcja – operacja zakupu biletu lub biletów, kończąca się płatnością.
g) promocyjny bilet – bilet zakupiony na stronie internetowej przewoźnika z użyciem
kodu rabatowego dającego kwotową bądź procentową zniżkę.
h) kod rabatowy – ciąg liter na postawie którego Pasażer może nabyć na stronie
internetowej promocyjny bilet.

§II.

Informacje ogólne.

1. Kody rabatowe mogą być:
- kwotowe – uprawniające do zakupu biletu w określonej cenie
- procentowe – oferujące zakup biletu z procentową zniżką, zniżka naliczana jest od
ceny podstawowej biletu na danej trasie.
2. Kody rabatowe można wykorzystać wyłącznie przy zakupach poprzez stronę
ineternetową Przewoźnika.
3. Kody rabatowe nie działają w przypadku gdy początkowy bądź końcowy zostanie
wybrany przystanek : Warszawa Okęcie.
4. Kody rabatowe są jednorazowe.
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5. Kody rabatowe maja przypisaną date ważności. Data ważności kodu znajduje się obok
kodu rabatowego.
6. Kody rabatowe są w postaci ciągu liter, małych bądź dużych. Chcąc wykorzystać kod
należy go dokładnie odwzorować.

§III.

W jaki sposób wykorzystać kod

1. Należy wybrać na stronie internetowej Przewożnika, trasę przejazdu oraz datę.
2. Po wyświetleniu się wyszukiwań, należy wybrać interesująca Pasażera godzinę odjazdu
i kliknąć „kup teraz”
3. Wypełniamy dane Pasażera: imię i nazwisko, ades e-mail, numer telefonu (opcjonalnie)
oraz w razie potrzeby udogodnienia.
4. W polu : kod rabatowy wpisujemy ciąg znaków.
5. Po kliknieciu „Zapisz i przejdź dalej” w podsumowaniu kursu zostanie zaaktualizowana
cena przejazdu.
6. Po sprawdzeniu poprawności wybranego przejazdu aby sfinalizować zakupy, należy
wybrać : „Dane kupującego i zakup”
7. Wpisujemy bądź sprawdzamy poprawność wypełnionych automatycznie przez system
danych oraz akceptujemy regulamin (konieczne) oraz wyrażamy zgodę na przetwarzanie
danych (zalecane)
8. Aby sfinalizować tranzakcję, klikamy: „Kupuje i płacę”.
przekierowani na stronę PayU do wyboru formy płatności.

Następnie zostajemy

9. W przypadku wrzucenia do koszyka kilku biletów, możemy wybrać dla którego biletu
ma zostać wykorzystany kod rabatowy. Przy danych Pasażera dla biletu wybranego
przez kupującego posiadającego kod rabatowy - w odpowiednim okienku wpisujemy
kod rabatowy.
10. Bilety dla których wykorzystany został kod rabatowy można wymieniać. Do wymiany
biletu naliczona zostaje dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 5zł oraz może
wystąpić ewentualna dopłata pomiędzy zapłaconą kwotą, a aktualną ceną nowego biletu.
11. Bilety dla których wykorzystany został kod rabatowy można zwracać na zasadach
ogólnych podanych w regulaminie §VIII Zwroty biletów.

§IV.

Przepisy końcowe.

1. Regulamin promocji obowiązuje od 01-07-2022 r. do odwołania.
2. Promocyjne bilety zakupione z wykorzystaniem kodu rabatowego nie są zaliczane do
programu lojalnościowego w ramach którego po wykorzystaniu 9 przejazdów, dziesiąty
bilet nabywa się za 1 zł.
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3. Korzystając z promocji na stronie internetowej przewoźnika, pasażer akceptuje
regulamin promocji znajdujący się na stronie internetowej Przewoźnika.
4. Promocja może zostać odwołana w każdej chwili przez Przewoźnika.
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