
Regulamin Promocji   

 dla klientów Premio Travel „Walizka Gratis”  

  

 

§1 [Organizator]   

Organizatorem promocji Walizka Gratis   (dalej: „Promocja”) 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.   

4. Promocja przeznaczona jest dla klientów detalicznych  

  

§3 [Czas trwania Promocji]   

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

801044108 od 05.11.2018 r. od godz. 9.00 do 31.01.2019 r. do godz. 21:00 (z 

wyłączeniem sobót i niedziel), oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Świętokrzyskiej 

18/20 w Warszawie:  od 05.11.2018 r. od godz. 9.00 do 31.01.2019 r. do godz. 23.59 (z 

wyłączeniem sobót i niedziel) lub do wyczerpania puli walizek.  

 

§4 [Uczestnicy]  

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

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, które spełni następujące 

warunki:  

W dniach od 05.11.2018 – 31.01.2019 zarezerwują i dopełnią formalności zgodnie z 

podpisaną Umową –Zgłoszenie w Imprezach Turystycznych organizowanych    

przez Premio Travel sp.  z o.o. na poniższe kierunki.  

 Izrael i Jordania – W objęciach historii 

 Dubaj – Kawa z Szejkiem 

 Indie – Magia Złotego Trójkąta  

 Chiny – Szlakiem Yangzy 

 Pekin Hongkong Makau  



 Kuba – Rum i Cygara Dobrana Para 

 Mauritius – Wyspa Marzeń  

 Miami – Nieznane Południe 

 Zachodnie Wybrzeże USA 

 Wschodnie Wybrzeże USA i Kanada 

 

 

    §5 [Zasady uczestnictwa w Promocji i Sposób przekazania Gratisu ]   

 

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 dopełnił formalności zgodnie 

z Warunkami Uczestnictwa walizki kabinowej turystycznej firmy Dilelle.  

2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.   

3. Walizkę otrzyma każda osoba której dotyczy zawarcie, umowy – zgłoszenie o udział w 

imprezie turystycznej. 

4. Przekazanie walizki następuje po uregulowaniu pełnej wpłaty za wykupioną imprezę 

turystyczną. 

5.  Każdorazowo walizki będą wysyłane bezpośrednio z magazynu dostawcy na podstawie list 

uprawnionych do otrzymania walizki .  

6. Walizki nie można odebrać osobiście.  

7. Walizka nie może być wymieniona na gotówkę.  

8. Dystrybutor nie odpowiada za brak odbioru lub nieobecność obdarowanego pod wskazanym 

adresem podanym do wysyłki. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie  mają przepisy 

kodeksu cywilnego.  

 

§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. Wszystkie roszczenia reklamacje i uwagi dotyczące walizki można zgłosić wyłącznie 

pisemnie   bezpośrednio do dystrybutora- MIK-Paweł Leonarcik 01-075 Warszawa ul. 

Zgrupowania Żmija 17c  

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

opis i powód reklamacji.   

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

rozpatrywane.   

5. 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 05.11.2018 r. od godz.9.00 

 

 

 

 


