
Regulamin programu lojalnościowego  
Amber+ 2022 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Gdańsk Transport Company S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Powstańców Warszawy 19, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – 

Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000018489, posiadająca numer NIP 583-10-92-438, o kapitale zakładowym w wysokości 45 873 200 

złotych wpłaconym w całości – zwana dalej „Organizatorem” – wprowadza program lojalnościowy 

AMBER+, przeznaczony dla kierowców pojazdów osobowych korzystających z automatycznej metody 

płatności AmberGO za przejazdy AmberOne Autostradą A1, zwany dalej „Programem”. 

2. Program trwa od 06.05.2022 do 31.12.2022 lub do wyczerpania zapasów nagród. 

3. Zasady uczestnictwa w Programie określa wyłącznie niniejszy Regulamin. W kwestiach nieuregulowanych 

niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która korzysta z automatycznej metody płatności AmberGO za przejazdy AmberOne 

Autostradą A1 i dołączyła do programu lojalnościowego Amber+ („Uczestnik”). 

5. Uczestnik Programu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu Programu, dostępnego na stronie 

www.a1.com.pl i/lub w aplikacji AmberOne. 

6. Organizator posiada wyłączne prawo do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana 

nie naruszy praw nabytych Uczestników Programu. O każdej zmianie Organizator jest zobowiązany 

powiadomić Uczestników poprzez stronę internetową Programu www.a1.com.pl i w aplikacji AmberOne. 

7. Organizator w ramach Programu nie przetwarza danych osobowych Uczestników.  

 

II PROGRAM 

1. Główną ideą Programu Amber+ jest nagradzanie osób stale korzystających z AmberOne Autostrady A1 i z 

automatycznej metody płatności AmberGO. 

2. Program lojalnościowy Amber+ polega na gromadzeniu kilometrów za każdy przejazd pojazdem osobowym 

na dowolnym odcinku AmberOne Autostrady A1 z wykorzystaniem automatycznej metody płatności 

AmberGO. 

3.  Rejestracji do Programu można dokonać w aplikacji AmberOne – Programy Lojalnościowe –  Amber+ oraz 

na stronie www.a1/com/pl/amberplus. 

4. Uczestnik może wziąć udział w Programie jednorazowo. 

5. Uczestnik może zadeklarować w Programie tylko jeden numer rejestracyjny pojazdu osobowego. 

6. Kilometry przydzielane są do zadeklarowanego przy rejestracji do Programu numeru rejestracyjnego 

pojazdu osobowego. 

 

http://www.a1.com.pl/
http://www.a1.com.pl/
http://www.a1/com/pl/amberplus
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III GROMADZENIE KILOMETRÓW 

1. Kilometry są naliczane za każdy płatny i opłacony przejazd z wykorzystaniem automatycznej metody 

płatności AmberGO pojazdem osobowym na dowolnym odcinku AmberOne Autostrady A1. 

2. Po dołączeniu do Programu Amber+ kilometry naliczane są automatycznie przez system w aplikacji 

AmberOne, a w przypadku aplikacji płatniczych IKO, mPay i SkyCash zliczane są raz w miesiącu. 

3. Celem jest zgromadzenie 500 kilometrów za przejazdy z wykorzystaniem automatycznej metody płatności 

AmberGO pojazdem osobowym na dowolnym odcinku AmberOne Autostrady A1. 

4. Po zgromadzeniu 500 kilometrów Uczestnik może odebrać Nagrodę. Uprawniony numer rejestracyjny 

pojazdu osobowego wyłączany jest z promocji w momencie odbioru Nagrody.  

5. Pracownicy AmberOne Autostrady A1 oraz członkowie najbliższych rodzin tych pracowników nie mogą być 

Uczestnikami Programu. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków. 

IV NAGRODA  

1. Nagrodą dla Uczestników Programu jest bilet wstępu lub pakiet biletów wstępu do wybranej atrakcji 

turystycznej w rejonie AmberOne Autostrady A1. Uczestnik ma 30 dni na wykorzystanie Nagrody, po 

upływie tego czasu, Nagroda wraca do ogólnej puli. Uczestnik ma prawo do ponownego wyboru Nagrody z 

dostępnych biletów lub pakietów biletów. 

2.    Lista atrakcji turystycznych w programie  Amber+: 

A. Muzeum Bursztynu – Muzeum Gdańska, 

B. Grodzisko Owidz w tym: Owidzki Gród i Muzeum Mitologii Słowiańskiej, 

C. Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach, 

D. Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach,  

E. Muzeum im. Ks. Dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu,  

F. Spichlerz "Błękitny Baranek" - Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 

G. Skansen Archeologiczny – Grodzisko w Sopocie. Odział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku,  

H. Zamek w Malborku – Muzeum Zamkowe w Malborku,  

I.  Zamek w Kwidzynie - Muzeum Zamkowe w Malborku. Oddział w Kwidzynie,  

J.  Zamek w Sztumie – Muzeum Zamkowe w Malborku. Oddział w Sztumie.  

 

Nagrodami w zależności od wybranej atrakcji jest jednoosobowy bilet normalny lub jednoosobowy bilet 

normalny plus jednoosobowy bilet ulgowy. 

3.    Nagrody w Programie wydawane są do 31.01.2023 roku lub do wyczerpania zapasów. O wcześniejszym 

zakończeniu Programu z uwagi na wyczerpanie zapasów Nagród Organizator poinformuje na stronie 

internetowej Programu www.a1.com.pl i w aplikacji AmberOne. 

 

 

http://www.a1.com.pl/
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V WYMIANA KILOMETRÓW NA NAGRODĘ 

1. Komplet 500 kilometrów za przejazd z wykorzystaniem automatycznej metody płatności AmberGO 

pojazdem osobowym na dowolnym odcinku AmberOne Autostrady A1, Uczestnik Programu może 

wymienić wyłącznie na usługę – zwany dalej Nagrodą – określony w Regulaminie Programu.  

2. Po wymianie kompletu 500 kilometrów na Nagrodę zostaje ona dezaktywowana w panelu Uczestnika jako 

potwierdzenie wydania jej Uczestnikowi (informacja o dezaktywacji będzie widoczna w aplikacji 

AmberOne).  

3. Nie jest możliwa wymiana kompletu kilometrów na gotówkę czy inny niż Nagroda rodzaj świadczenia.  

4. Uczestnik może wymienić komplet 500 kilometrów na Nagrodę wyłącznie do jednej z atrakcji turystycznych 

określonych niniejszym Regulaminem.  

5. Warunkiem odebrania Nagrody jest okazanie w kasie kasjerowi/pracownikowi wybranej atrakcji 

turystycznej indywidualnego kodu wygenerowanego automatycznie w aplikacji AmberOne w panelu 

Użytkownika. Organizator nie odpowiada za i nie ma wpływu na warunki korzystania z danej 

atrakcji, jej treści merytoryczne, organizację, godziny i dni otwarcia itp. W tym zakresie 

odpowiedzialność ponosi podmiot prowadzący daną atrakcję.  


