KARTA STAŁEGO KLIENTA
ADAMIS TOURS
Jak otrzymać kartę stałego klienta
Adamis Tours
1. Wypełnij i podpisz wniosek umieszczony poniżej.
2. Do wniosku dołącz wykorzystane 5 biletów autokarowych ADAMIS TOURS
3. Podpisany wniosek wraz z biletami prześlij listem poleconym

na adres: Biuro Podróży Adamis Tours
ul. Kolejowa 16, 38-400 Krosno

Imię

Nazwisko

Data urodzenia (dd-mm-rr)

Kod pocztowy

Ulica, numer domu/mieszkania

Miasto

Kraj

Adres e-mail

Numer telefonu

Data

Podpis

Podpis jest zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 19.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883 z późń. Zm.) przez Biuro Podróży Adamis Tours z siedzibą w Krośnie ul.
Kolejowa 16
Regulamin członkowski ADAMIS TOURS
1.
Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta firmy Adamis Tours.
2.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 roku.
3.
Wystawcą karty jest Biuro Podróży Adamis Tours z Krosna
4.
Właścicielem karty jest osoba, której imię i nazwisko figuruje na odwrocie karty.
Warunkiem uzyskania karty jest przesłanie na adres Biura Podróży Adamis Tours wykorzystanych 5 biletów
firmy Adamis Tours.
5.
Karta upoważnia do 10% zniżki przy przejazdach liniami autokarowymi firmy Adamis Tours
6.
Karta nie upoważnia do:
- uzyskania dodatkowych zniżek (brak możliwości „sumowania zniżek”),
- uzyskania zniżek dla członków rodziny lub innych osób, które nie posiadają karty Adamis Tours
7.
Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.
8.
Kartą może posługiwać się wyłącznie właściciel karty.
9.
Karta ważna jest bezterminowo.
10. Za wystawienie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 20 zł lub 5 euro (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub
zmiany danych personalnych).
11. Posiadacz karty może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości w momencie jej używania. Karta posiada
numer kolejny, stanowiący, poza danymi personalnymi podstawę identyfikacji posiadacza karty.
12. Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty w przypadku, gdy jej właściciel:
- świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek,
- podczas podróży swoim postępowaniem notorycznie narusza zasady dobrego zachowania.
Wszelkich informacji dotyczących uzyskania karty udzielają pracownicy Biura Podróży Adamis Tours w Krośnie,
tel. (0048) 13 43 651 85

