
Regulamin programu promocyjnego „BILET plus”. 

1. Organizator programu 

a) Organizatorem programu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z 

o.o., wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego z numerem 0000047422, REGON: 230466861, 

adres siedziby: ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec, zwane dalej „Organizatorem". 

 

 

2. Uczestnik programu 

a) Uczestnikiem programu może być każda osoba fizyczna, która do dnia 04.09.2020 dokona zakupu w 

imieniu własnym biletu miesięcznego, na miesiąc wrzesień 2020. Osoba taka zwana jest dalej 

„Uczestnikiem programu”. 

b) Uczestnikiem programu nie może być instytucja, firma i inny podmiot nie będący osobą fizyczną. 

 

 

3. Czas i miejsce trwania programu promocyjnego 

a) Akcja promocyjna trwa od 17.08.2020 do 04.06.2021 w kasach biletowych dworca PKS Bolesławiec 

przy ul. Wesołej 23, 59-700 Bolesławiec. 

 

 

4. Zasady i warunki programu promocyjnego 

a) Warunkiem udziału w programie „Bilet plus” jest zakup biletu miesięcznego na miesiąc wrzesień 

2020 do dnia 15.09.2020  

b) Zakup biletu miesięcznego na miesiąc wrzesień 2020 dla Uczestnika programu „Bilet plus” objęty 

jest dodatkowym rabatem od Organizatora w wysokości 25%. 

c) Rabat 25% obliczany jest od ceny końcowej biletu wraz z wszystkimi przysługującymi ulgami dla 

Uczestnika programu „Bilet plus”. 

d) Uczestnik programu może zakupić bilet miesięczny za miesiąc czerwiec 2021 z rabatem 75% jeśli: 

- zakupi 9 biletów miesięcznych na kolejne miesiące od września 2020 do maja 2021, 

- okaże przy zakupie biletu miesięcznego na miesiąc czerwiec 2021 bilety miesięczne zakupione od 

września 2020 do maja 2021 zakupione na Uczestnika programu „Bilet plus”, 

- wszystkie okazane bilety dotyczą tej samej linii. 

e) Rabat 75% na bilet miesięczny za czerwiec 2021 udzielany jest od ceny końcowej biletu wraz z 

wszystkimi przysługującymi ulgami dla Uczestnika programu „Bilet plus”. 

f) Promocja obejmuje bilety miesięczne zakupione na jedną osobę fizyczną dla więcej niż jednej linii 

komunikacyjnej. 

 

 

5. Postanowienia końcowe 

a) Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu do chwili zakończenia Akcji z 
zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez 
Uczestników programu. 

       b) Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.  


