
Regulamin Promocji   

„Wybrzeże Likijskie dla klientów RTV EURO AGD” 

  

 

§1 [Organizator]   

Organizatorem promocji  „Wybrzeże Likijskie dla klientów RTV EURO AGD”  (dalej: 

„Promocja”) przeznaczonej dla klientów "Euro - net" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 

Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, NIP: 5270005984, 

REGON: 010137837, BDO 000011437, kapitał zakładowy 560.190,00,- zł, zwana dalej „RTV 

EURO AGD” jest Premio Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18/20, 00-

052 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem 0000342699, kapitał zakładowy 120.000,00 zł, NIP: 5213549008 zwana dalej 

„Organizatorem”.  

  

§2 [Dostępność Regulaminu]   

1. Promocja jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej: 

„Regulaminem”) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Treść Regulaminu dostępna jest dla Uczestników Promocji w siedzibie Organizatora: w 

Warszawie, ul. Świętokrzyska 18/20, na stronie internetowej Organizatora www.premiotravel.pl 

oraz Biurze Obsługi Klienta (BOK) Organizatora pod numerem infolinii: 801044108. 

3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego 

regulaminu i jego akceptacją.   

  

§3 [Czas trwania Promocji]   

1. Promocja obowiązuje w Biurze Obsługi Klienta (BOK) pod numerem infolinii 801044108 od 

20.10.2018 r. od godz. 9.00 do 31.12.2018 r. do godz. 21:00 (z wyłączeniem sobót i niedziel), 

oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Świętokrzyskiej 18/20 w Warszawie:  od 20.10.2018 r. od 

godz. 9.00 do 31.12.2018 r. do godz. 17.00 (z wyłączeniem sobót i niedziel) lub do wyczerpania 

puli miejsc (w ramach poszczególnych terminów Wycieczki wskazanych w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu) określonej według zasad wskazanych w pkt 2 poniżej.  

2. Aktualna liczba dostępnych miejsc na każdy dostępny termin Wycieczki będzie dostępna na 

stronie www.premiotravel.pl w zakładce „dokumenty” pod Regulaminem Promocji. Aktualizacja 

stanu miejsc na każdą wycieczkę będzie uzupełniana przez Organizatora raz w tygodniu przez 

Czas trwania Promocji, według  stanu na dany termin wskazany w Załączniku nr 1 i przykładu 

określonego poniżej:   

1a. Dostępne powyżej 20 miejsc  

2a. Dostępne poniżej 10 miejsc  

3a. Dostępne mniej niż 5 miejsc 
§4 [Uczestnicy]  

W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych, są klientami RTV EURO AGD i które otrzymały od RTV EURO 

AGD broszurę informacyjną Organizatora wraz z kodem oferty promocyjnej Organizatora (zwanym 

dalej: „Kodem”), przy pomocy którego mogą uzyskać rabat na wycieczce kulturoznawczą po 

Wybrzeżu Likijskim w Turcji na zasadach opisanych poniżej (zwanymi dalej: „Uczestnikami”). 

http://www.premiotravel/


 

§5 [Zasady uczestnictwa w Promocji]   

1. Promocja polega na przyznaniu przez Organizatora, na zasadach określonych w Regulaminie, 

Uczestnikowi, który zawarł umowę – zgłoszenie o udział w imprezie turystycznej z Organizatorem 

w Czasie trwania Promocji oraz przedstawił Organizatorowi Kod, rabatu w postaci zniżki w 

wysokości 200,00 (dwieście) złotych brutto (dalej „Zniżka”) na uczestnictwo w tygodniowej 

wycieczce kulturoznawczej po Wybrzeżu Likijskim w Turcji opisanej na stronie internetowej 

Organizatora: https://premiotravel.pl/pl/doc/207/oferta/offer/16 („Wycieczka”) w jednym z 

wybranych przez Uczestnika terminów wskazanych w otrzymanej przez Uczestnika broszurze 

informacyjnej oraz Załączniku nr 1 do Regulaminu (pod warunkiem dostępności miejsc w 

wybranym przez Uczestnika terminie) O dostępności wybranego terminu decyduje dostępność 

miejsc w samolocie na wybrany termin.  

2. Zniżka naliczana jest przez Organizatora od ceny podstawowej wycieczki w wysokości 899 zł 

brutto od osoby. W cenę podstawową wskazaną powyżej nie są wliczone opłaty obowiązkowe 

doliczane do ceny podstawowej takie jak: 

 Opłata za wizę turecką, dostępna na stronie  https://www.evisa.gov.tr/pl/apply/  - 20 USD od osoby 

(dolarów amerykańskich); 

 Ubezpieczenie KL, NNW i bagażu – 49 PLN (złotych) od osoby;   

 Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 15 PLN (złotych) od osoby. 

 

3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.   

4. Zniżka dotyczy zawarcia tylko jednej umowy – zgłoszenie o udział w imprezie turystycznej dla dwóch 

osób w pokoju dwuosobowym. Osoba podróżująca samotnie pokrywa obowiązkowy  koszt dopłaty do 

pokoju jednoosobowego w wysokości 499 zł brutto.  

5. Wycieczka w ramach poszczególnych terminów odbędzie się, jeżeli swój udział w niej zgłosi co 

najmniej 30 osób, nie więcej jednak niż 90 osób, na każdy wybrany termin wyjazdu. 

6. Aby skorzystać z Promocji i otrzymać Zniżkę należy zadzwonić do Biura Obsługi Klienta (BOK) pod 

numer infolinii: 801044108 w terminie od 20.10.2018 r. od godz. 9.00 do 31.12.2018 r. do godz. 

21:00 (z wyłączeniem sobót i niedziel) i podać konsultantowi Kod lub przyjść do siedziby 

Organizatora przy ul. Świętokrzyskiej 18/20 w Warszawie w terminie od 20.10.2018 r. od godz. 9.00 

do 31.12.2018 r. do godz. 17.00 (z wyłączeniem sobót i niedziel) i podać pracownikowi 

Organizatora Kod. 

7. Zniżka nie podlega wymianie na gotówkę, nie można jej odsprzedać w żadnych kanałach 

internetowych i portalach ogłoszeniowych takich jak (allegro, aukcje, olx, itp.)  

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i bonifikatami Organizatora. 

9. Zniżki nie sumują się ze sobą. Na jednym zamówieniu można wykorzystać tylko jeden Kod i nie 

można go łączyć z innymi akcjami promocyjnymi.  

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą umowa – zgłoszenie  

o udział w imprezie turystycznej zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, Warunki 

Uczestnictwa u Imprezie Turystycznej  wraz z załącznikami dostępne na stronie internetowej 

www.premiotravel.pl/pl/doc/209/dokumenty  

 

§6 [Skutki zmiany rezerwacji lub rezygnacji z Wycieczki] 

1. W przypadku rezygnacji z Wycieczki przez Uczestnika Promocji, zastosowanie mają postanowienia 

umowy – zgłoszenie o udział w imprezie turystycznej oraz Warunki Uczestnictwa w Imprezie 

Turystycznej Organizatora wraz z załącznikami. 

https://premiotravel.pl/pl/doc/207/oferta/offer/16
https://www.evisa.gov.tr/pl/apply/
http://www.premiotravel.pl/pl/doc/209/dokumenty


2. W przypadku rozwiązania umowy –  o udział w Wycieczce z przyczyn leżących po stronie 

Organizatora, zastosowanie mają postanowienia umowy o udział w imprezie turystycznej oraz 

Warunki Imprez Turystycznych Organizatora.  

3. W przypadku zmian rezerwacji dokonywanych przez Uczestnika Promocji zastosowanie mają 

postanowienia umowy – zgłoszenie o udział w imprezie turystycznej oraz Warunki Uczestnictwa w 

Imprezie Turystycznej  Organizatora. Uczestnik może wykorzystać  Zniżkę na Wycieczkę w innym 

dostępnym terminie wskazanym w Załączniku nr 1 do Regulaminu.  

 

§7 [Reklamacje]   

1. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Promocji można składać 

wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: ul. Świętokrzyska 18/20, 00-052 Warszawa przez cały czas 

trwania Promocji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji  

(o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).   

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, nazwę Promocji, jak również dokładny opis  

i powód reklamacji.   

3. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.   

4. Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą 

rozpatrywane w oparciu o postanowienia Regulaminu. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji 

Organizatora na adres wskazany w reklamacji.   

  

§8 [Postanowienia końcowe]   

 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji i wykonaniem umowy - zgłoszenie udziału  

w imprezie turystycznej. Dane osobowe Uczestnik  udostępnia dobrowolnie i przyjmuję do 

wiadomości, że ich administratorem będzie Premio Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Świętokrzyskiej 18, pok. 20, 00-052 Warszawa ["Administrator"] a dane przetwarzane będą zgodnie z 

Polityką Prywatności Organizatora wskazaną w Załączniku nr 2 do Regulaminu.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2018 r. od godz. 9.00  
 

 

 

 

Załącznik nr 1  

Tabela miejsc wylotów/terminy Wycieczek 

Lotnisko   Listopad 2018 Grudzień 2018 Marzec 2019 

 

Warszawa  

24.11-01.12 

- 09.03-16.03  

16.03-23.03 

23.03-30.03 

Katowice 17.11-24.11 

24.11-01.12 

01.12-08.12 

 

 

Cena od osoby w pokoju 

dwuosobowym  

699 PLN 699 PLN 699 PLN 

Dopłata sezonowa 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Polityka Prywatności  

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do 

informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików „Cookies”, służących 

realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, 

przez Premio Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i stanowi załącznik do 

Regulaminu Serwisu.  2. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza 

konieczność opuszczenia Serwisu.  3. Wszelkie materiały, informacje, dane, układy 

graficzne i znaki towarowe zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnej 

przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 

czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1117 ze 

zm.). Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie 

osobom trzecim powyższych informacji w celach komercyjnych i bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Właściciela Serwisu wraz z określeniem ich zakresu. Wszelkiego 

rodzaju informacje udostępnione w niniejszym Serwisie mogą być przez 

Użytkowników wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.   

 

2. Gromadzenie danych osobowych i sposób ich wykorzystania  1. PREMIO TRAVEL 

przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. PREMIO 

TRAVEL z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności 

PREMIO TRAVEL zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem 

obowiązujących przepisów prawa. PREMIO TRAVEL sprawuje stałą kontrolę nad 

procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie 

największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to 

niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.    

 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., informujemy, że a) administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest Premio Travel Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 18 lok. 

20; 00-052 Warszawa, NIP: 521-35-49-008; REGON: 1421284313;  

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umów świadczenia 

usług turystycznych, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty Premio 

Travel drogą mailową za pomocą Serwisu ofert specjalnych (w przypadku wyrażenia 

zgody przez 

1. Użytkownika) oraz do kontaktowania się z Użytkownikami w ramach obsługi 

Serwisu, a także do innych czynności związanych z wykonaniem Umowy zawartej w 

ramach Serwisu.   

 

2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie;  

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji Umów świadczenia usług turystycznych, celów księgowych, prezentowania 

aktualnej oferty Premio Travel drogą mailową za pomocą Serwisu ofert specjalnych 

(w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika) oraz do kontaktowania się z 



Użytkownikami w ramach obsługi Serwisu, a także do innych czynności związanych 

z wykonaniem Umowy zawartej w ramach Serwisu.   

 

4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych (Urzędu ochrony danych osobowych) w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.    

 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia 

realizację Umów świadczenia usług turystycznych, cele księgowe, prezentowanie 

aktualnej oferty Premio Travel drogą mailową za pomocą Serwisu ofert specjalnych 

(w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika) oraz kontaktowanie się z 

Użytkownikami w ramach obsługi Serwisu, a także inne czynności związane z 

wykonaniem Umowy zawartej w ramach Serwisu.   

 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: - upoważnieni pracownicy 

Premio Travel Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać 

swoje obowiązki; - podmioty przetwarzające – którym Premio Travel Sp. z o.o. zleci 

czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; - organy uprawnione na 

mocy przepisów prawa;  

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do krajów spoza Unii 

Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w koniecznych 

sytuacjach, w Pani/Pana interesie, jeśli będzie to niezbędne do wykonania umowy i 

zapewnienia np. miejsca w hotelu, organizacji podróży, udziału w wycieczce itp.  

 

8. Użytkownicy korzystający z Serwisu pozostają anonimowi do momentu 

dokonania rezerwacji.  11. Do momentu dokonania rezerwacji na stronie Serwisu 

PREMIO TRAVEL gromadzi jedynie informacje zawarte w logach systemowych, 

które wykorzystywane są do celów technicznych związanych z administrowaniem 

serwisem internetowym. Uzyskane tak dane nie są w żaden sposób powiązane z osobą 

Użytkownika umożliwiającą jego identyfikację. Administratorzy wykorzystują adresy 

IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z 

administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, danych 

statystycznych. 

 


