Załącznik nr 4 do iichwaly Zarządu Spó}ki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A.
* sprawie obowiązujących w Zakresie Działania I,Bialystok" ulg haiidlowych
REGULAMIN

promocji biletów iednorazowych sprzedawanycń przy wvkorzystaniu systemu e-podróżnik w ramach
opcii ,Tanie e-podróżowanie"
1.

Niiiiejszy regulamin (dalej: ,,Regulamin") określa zasady i warunki promocji jednorazowycli biletów
spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova spółka akcyjna z siedzibą w Białyinstoku

sprzedawanych za pośrednictwem sieci Internet, * ramach opcji ,,Tanie e-podróżowanie", przy

wykorzystaiiiu systemu e-podróżnik (dalej: ,,System") używanego przy sprzedaży biletów przez
stronę www.e-podroznik.pl i przez strorię www.pkmova.pl. Promocja, o której mowa vr zd. 1, iiosi
iiazwę ,,Promocja biletów jednorazowycl2 sprzedawanych przy wykorzystaniu systemu e-podróżiiik
w ramach opcji 'Tanie e-podróżowanie"' i zwana jest dale.j ,,Promocją".

2. Promocja organizowana jest przez spółkę Podlaska Konmnikacja Samochodowa Nova spółka
akcyjna z siedzi% w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok, wpisaiią przez
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XH Wydział Gospodarcza3,o Krajowego Rejestru Sądowego do
Rejestru Przedsiębiórców pod xiumerem KRS: 0000246383, kapitał zakładowy: 20.944.480,- zi
opłacoiiy w całości, numer NIP: 542020009] (dalej: ,Przewoźnik"), we współpracy z Teroplaii
spó&a akcyjna.

3. Przedmiotem Promocji jest sprzedaż na przejazdy w ramach kursów określonych przez Przewoźnika
w pkt 4, wybraiiych biletów, o któiych mowff w pkt 1, po zastosowaniu względei'n ceny biletu
normal+iego ziiiżki komercyjnej (dalej: ,,Zniżka 'Komercyjna"), zgodnie z postaiiowieniami
Regulaminu. Zniżka Komercyjna przyznmwana jest w granicach od minimalnej do maksymaliiej.
Minimalna Zniżka Komercyjna wynosi I% ceny biletu normalnego. Maksymaliia Zniżka
Komercyjna przyznawana jest w takiej wysokości, że należnośc za bilet po zastosowaniu Zniżki
Komercyjnej wynosi 1 zł. Wysokość przyznawanej Zniżki Komercyjnej uzależniona jest od termirm
zakupu biletu, ilości sprzedanych biletów na dany kurs oraz innycli okoliczności uzasadniającycli
zastosowanie w danym przypadku Zniżki Komercyjnej.
4. Promocja prowadzona jest na nas%,pujących liniach komunikacyjnych:

a) -LINIA KOM{?JNIKACYJN'ANR 20/ 11 032/ 1 BI AŁYSYOK- MOŃKI - wszystkie kursy,
b) LINIA KOMUNIKACYJNA NR 20/1 1 096/1 BIAŁYSTOK- GOI,DAP:
- kurs nr 15 Bia§stok- Gołdap,
- kurs iir 20 Gołdap-Białystok,

c) LINIA KOMUNIKACYJNA NR 2061/111l 9/4 BIAŁ,YSTOK- ŁAPY - wszystkie kursy,
d) LINIA KOM{?JNJKACYmA NR ł 1174 BIAŁYSTOK- KOŁOBRZEG:
-kurs nr 228 Kołobrzeg- Białystok,

e) LrNIA KOM{JNIKACYJNA NR 11175 BIAI,YSTOK- GDAŃSK:
- kurs nr 123 Białystok- Gdańsk,
- kurs nr 2009 Białystok- Olsztyn,
- kurs nr 2014 0lsztyn- Białystok.

5. Z uwagi na okoliczność, że Zniżka Komercyjna skierowana jest zaledwie do wybranej grupy
podróżnych, a mianowicie do osób, które dokoiiują za pośrednictwem sieci Internet, przy
wykorzystaniu Systemu i wybierając opcję ,,Tanie e-podróżowanie", zakupu biletów przeznaczonych
do Promocji, a grupie tej przyznano w ten sposób ulgę o charakterze komercyjnym, od wartości
biletu, iia któiy przyznano Zniż% Komercyjną, riic: S4 iialiczane dodatkowe ulgi ustawowe.
6. Liczba biletów przeznaczonych aktualnie do Promocji i vvysokosc Zniżek Komercyjnych %dą na
bieżąco określane przez Przewoźnika popjzez wprowadzenie przez niego do Systemu tych
informacji lub %dą automatycznie generowaiie w tym zakresie przez Systein i w każdym momencie
mogą podlegać w ten sposób zmianie (w tym liczba biletów objętych Promocją i Zniżki Komercyjne
mogą podlegać w ten sposób w każdym momencie zwiększeniu lub zmniejszeniu), z zastrzeżeniei'n
pkt8.

7. W celu skorzystania ze Zniżki Komercyjnej w ramacli Promocji, po wybraniu przez podróżnego
interesującego go kursu objętego Promocją, wybiera on na stronie internetowej, iia której
prowadzona jest Promocja, opc3«:; ,,Tanie e-podróżowanie", po czym uzyskuje iiiformacje o
dostępnych dla niego na tym kursie Zniżkach Kornercyjnych w ramach Promocji wraz z informacją
o ilości biletów na ten kurs, które może zakupić z zastosowaniem takich zniżek. System umożliwia
podróżiiemu dokonanie wyboru Zniżki Komercyjrie.j, która zostaiiie wobec niego zastosowana.

Wartosć biletu z zastosowan:4 Zniżka Kcmer cyjną ttwidoczniona jest dla podróżnego w taki sposób,
że w każdej chwili ma on doslęp dt?i iiiferniaqji o nateżności za bilet z zastosowaną zniżką.
8. Po tym jak podn"żny potwierclzi zakup bileti.i z uwidocznioną mu przez System Zniż% Komercyjną
zgodnie z obowiązującymi w t,vm zakresie zasadami zriiżła ta nie może być względem niego
zmieniona.

9. Do należności za bilet zakupiony przy wykorzystaniu Systemu Teroplan Spółka Akcyjna ma prawo
doliczać do kwoty zamówienia opłatę transakc'yjna,. Opłata ta stanowi przychód firmy Teroplan S.A.
Wysokość opłaty transakcyjnej jest podawayta każdomzowo w trakcie zamówienia. Opłatę
transakcyjn4 pobiera finna l"eroplat'i '%'.A. właściciel serwisu e-podróżnik.pl. Nie pobiera jej
przewoźnik, więc nie stanowi cna cz.e,ś<:i ceny biletu.

10. Obowiązywanie Promocji nic poz!ixv,ais podróżneg,o riprawnienia do ivyboru - zamiast Zniżki
Komercyjnej w ramach Promocji - innęj ulgi o'bowi«4zu3,oce3 na danym kursie i mającej w przypadku
tego podróżnego zastosowanie, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Wybór innej ulgi
odbywa się po odznaczeniu przez podróżnego opcji ,Tanie e-podróżowanie" i wybraniu przez niego
opcji ,,Taryfa domyślna".

]] . Regulamin Promocji dostępny %dzie -sv siedzibie Pr'zewoźnika, przy kasach dworca Przewoźnika, w
autobusach Przewoźnika, w =rwisie Przewoźnika wqvw.pksnova.pl oraz w serwisie www.epodroznik.pl.
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