REGULAMIN PROMOCJI - PARKING 30 MIN LUB 60 MIN GRATIS
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji o nazwie „Parking 30 minut lub 60 minut gratis” zwanej dalej „Promocją”, jest Port Lotniczy
Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, NIP 896 000 62 82, zwany
dalej „Organizatorem”.
2. Promocja trwa od dnia 1.04.2017r. do dnia 31.10.2017r.
3. Promocja prowadzona jest na terenie Organizatora.
4. Przedmiotem promocji jest możliwość skorzystania z parkingów: A, B, C Organizatora w cenie pomniejszonej
odpowiednio o równowartość opłaty za postój 30 minutowy (4,00 zł) lub 60 minutowy (8,00 zł), po spełnieniu warunków
określonych odpowiednio w § 2 niniejszego Regulaminu.
§ 2 Warunki uczestnictwa i przebieg promocji
1. Promocja obejmuje wyłącznie uczestników, będących klientami lokali The White House oraz Costa Coffee, które to
lokale położone są w terminalu pasażerskim Organizatora.
2. Warunkiem skorzystania z promocji w opcji „Parking 30 min gratis” (tj. obniżenia opłaty za postój o 4,00 zł) jest
dokonanie zakupu w lokalu The White House lub Costa Coffee na kwotę od 10,00 do 20,00 zł.
3. Warunkiem skorzystania z promocji w opcji „Parking 60 min gratis” (tj. obniżenia opłaty za postój o 8,00 zł) jest
dokonanie zakupu w lokalu The White House lub Costa Coffee na kwotę powyżej 20,00 zł.
4. Uczestnik dokonujący zakupu winien udostępnić pracownikowi lokalu The White House lub Costa Coffee bilet
parkingowy pobrany przy wjeździe, aby pracownik lokalu mógł dokonać jego walidacji o określoną kwotę, w zależności
od wartości kwoty zakupu.
5. Bilet parkingowy jest zwracany uczestnikowi niezwłocznie po dokonaniu walidacji.
6. Chcąc opuścić parking uczestnik winien dokonać płatności w kasie automatycznej, gdzie opłata za postój zgodna z
obowiązującym cennikiem zostanie automatycznie pomniejszona o określoną wartość, wynikającą z kwoty zakupu.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami dotyczącymi usługi parkingowej świadczonej na terenie
Organizatora.
8. Udział w Promocji jest dobrowolny i nie wymaga podawania Organizatorowi przez Uczestnika jakichkolwiek danych.
§ 3 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres pocztowy Organizatora lub adres
e-mail: marketing@airport.wroclaw.pl
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy lub e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadomi uczestnika listem poleconym na adres pocztowy lub adres
e-mail podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed
sądem powszechnym.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.airport.wroclaw.pl oraz w lokalach The White House
oraz Costa Coffee i obowiązuje od dnia rozpoczęcia Promocji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania
przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

