
Regulamin ważny od dnia: 26-10-2021r.

Regulamin promocji „Zniżka Wieloprzejazdowa”.

§I. Podstawowe informacje.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z promocji „Zniżka Wieloprzejazdowa” 
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:

i. biletu elektronicznego - wystawianego przez Przewoźnika i przesyłanego drogą 
elektroniczną także w postaci Faktury Elektronicznej;

ii. biletu tradycyjnego – wystawianego przez Przewoźnika w wyniku zakupu 
dokonywanego w biurze Przewoźnika, kierowcy - na aktualny kurs oraz u 
agentów pośredniczących w sprzedaży;

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, kończąca się płatnością.

§II. Informacje ogólne.

1. Aby skorzystać z promocji, należy w jednej transakcji, dodać co najmniej 15 biletów do 
koszyka, dla tego samego pasażera.

a) Przez stwierdzenie „tego samego pasażera”, rozumie się, dane pasażera, która są 
identyczne dla każdego z biletów. Literówka, bądź zmiana zakresu podawanych 
danych, sprawi że bilet zostanie uznany za zakupiony na innego pasażera.

b) Aby uniknąć pomyłek, zaleca się, aby po każdym dodaniu biletów do koszyka, 
wprowadzić dane pasażera i je zapisać. Po pierwszym zapisaniu danych, system 
automatycznie wstępnie wstawi dane z pierwszego biletu do kolejnych.

2. Wartość przyznanej zniżki będzie widoczna w podsumowaniu koszyka, po zapisaniu 
danych pasażera, przy wszystkich biletach.

3. Wartość zniżki naliczana jest, od podstawowej ceny biletu.
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4. Wartość zniżki, będzie uzależniona od ilości biletów, wybranych dla danego pasażera, w 
danej transakcji.

a) Od 15 do 20 biletów – 15% zniżki;

b) Od 21 do 29 biletów – 20% zniżki;

c) Od 30 biletów – 25% zniżki;

5. Zwrot \ zmiana biletu, odbywa się na warunkach ogólnych, opisanych w głównym 
regulaminie.

6. Bilety przy których nie została usunięta domyślna zniżka internetowa, zostaną 
automatycznie zmienione na zniżkę wieloprzejazdową, w momencie gdy będzie ona 
przysługiwała.

§III. Ograniczenia stosowania promocji.

1. Z promocji można skorzystać, wyłącznie przy zakupie biletów przez stronę internetową 
przewoźnika.

2. Promocje nie sumują się.

3. Bilety dodane do koszyka w cenach promocyjnych np. 1, 5, 10 zł, nie będą wliczane w 
sumę dodanych biletów uwzględnianych przy promocji.

4. Bilety z innymi zniżkami, np. bilety studenckie, nie będą wliczane w sumę dodanych 
biletów.

5. Na danym kursie, do zniżki będzie uwzględniany tylko jeden pasażer o identycznych 
danych.

6. W przypadku, gdy na tym samym kursie, zostanie dodanych do koszyka kilka biletów, o 
identycznych danych pasażerów, tylko jeden z biletów, zostanie wstępnie 
zakwalifikowany do promocji.

§IV. Przepisy końcowe.

1. Regulamin promocji obowiązuje od 26-10-2021r. do odwołania.

2. Aktualnie obowiązujący regulamin jest publikowany na stronie internetowej 
Przewoźnika na 14 dni przed jego wejściem w życiem.

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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