Regulamin programu „Bus Plus dla firm”
Stały Klient - karta firmowa
(stan na dzień 10.11.2011)
1.Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym firmy Eurobus pod nazwą
„Bus Plus dla firm”.
2.Program adresowany jest do firm, które wykupią bilety przewoźników, wystawione na blankietach
„Eurobus”.
3.Wystawcą Karty jest firma Eurobus z siedzibą w Katowicach.
4.Członkiem programu „Bus Plus dla firm” jest firma, której nazwa figuruje na Karcie.
Firma ta jest jednocześnie użytkownikiem Karty.
5.Karta Eurobusu nie jest Kartą kredytową ani płatniczą.
6.Karta ważna jest bezterminowo.
7.Uprawnienia do korzystania z przywilejów zależne są jedynie od faktu bycia firmą stałym Klientem Eurobusu, dowodem czego, po spełnieniu określonych warunków,
staje się posiadanie firmowej Karty Eurobusu. Eurobus wysyła Kartę na adres korespondencyjny firmy
w terminie 30 dni od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego wypełnionego i podpisanego przez
osobę upoważnioną z ramienia firmy (wzór formularza - www.eurobus.pl). W trakcie wyrabiania
Firmowej Karty Stałego Klienta istnieje możliwość otrzymania pisemnego zaświadczenia o
przysługujących prawach do zniżki. Zaświadczenie jest wystawiane przez Eurobus, na życzenie firmy.
8.Firma - Klient, uzyskuje prawo do zniżki,
na bilety Eurobusu (o ile przepisy szczegółowe dotyczące warunków przewozu
poszczególnych linii nie stanowią inaczej), jeżeli przewozu swoich pracowników na
połączeniach międzynarodowych wykonuje co najmniej od roku na drukach biletowych Eurobusu, lub
posiada co najmniej 10 kuponów dokumentujących podróż
międzynarodowymi liniami autokarowymi dowolnego przewoźnika, których kserokopie dołączy do
formularza zgłoszeniowego programu „Bus Plus dla firm” i prześle na adres firmy Eurobus.
9.Wielkość zniżki może być uzależniona od terminu odbywania podróży, informacja o
aktualnej zniżce publikowana na stronie www.eurobus.pl oraz dostępna jest w biurach podróży.
10.Zniżki udzielane z tytułu posiadania Karty nie sumują się z innymi zniżkami udzielanymi (stale bądź
okresowo) przez przewoźników poza promocjami i programami przewidzianymi wyłącznie dla
uczestników programu Bus Plus dla firm.
11.Prawa do zniżek użytkownik Karty nie może scedować na jakąkolwiek inną osobę czy firmę.
12.Podróżny korzystający ze zniżki dla firm może zostać poproszony o okazanie dokumentu
potwierdzającego zatrudnienie w firmie, z której przywilejów korzysta wraz z dowodem tożsamości.
13.W przypadku utraty lub zniszczenia Karty jej użytkownik może otrzymać nową z dotychczasowym
numerem, pod warunkiem uiszczenia zapłaty za wykonanie duplikatu Karty. Aktualny cennik podany
jest na stronie internetowej www.eurobus.pl.
14.Wystawca posiada pełną listę posiadaczy Kart Eurobusu.
15.Wystawca Karty zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy
właściciel świadomie udostępnia Kartę osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych
zniżek, podczas podróży pracownicy firmy-klienta swoim postępowaniem notorycznie naruszają
zasady dobrego zachowania, dane znajdujące się na Karcie są nieczytelne, bądź istnieją ślady
wskazujące na możliwość ich sfałszowania.
16.Firma może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w programie
„Bus Plus dla firm” składając oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej („Rezygnuję z uczestnictwa
w programie „Bus Plus dla firm”. Nazwa firmy, nr Karty, data, podpis”). Takie oświadczenie firma
składa u agenta, który przesyła je do Eurobusu, bądź wysyła oświadczenie pocztą na adres Eurobusu.
17.Wszelkich informacji dotyczących programu „Bus Plus” udzielają pracownicy firmy
Eurobus oraz współpracujące biura podróży. Informacje te dostępne są również na
stronie www.eurobus.pl.
18.Do zmiany regulaminu wystarczy ogłoszenie na stronie www.eurobus.pl.

