REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Gdańsk Transport Company S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Powstańców Warszawy 19, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018489, posiadającą numer NIP
583-10-92-438, o kapitale zakładowym w wysokości 45.873.200 złotych wpłaconym w całości – zwany dalej „Organizatorem” wprowadza przeznaczony dla wszystkich osób
korzystających z płatnego przejazdu AmberOne Autostradą A1 program lojalnościowy AMBER+, zwany dalej „Programem”.
2. Program trwa od 01.04.2017 do 31.12.2017 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 posiada kartę lojalnością AMBER+.
Uczestnik Programu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu Programu.
5. 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.
II KARTA LOJALNOŚCIOWA
1. Karty lojalnościowe wydawane są bezpłatnie, periodycznie 4 razy w roku do wyczerpania puli kart, na bramkach wyjazdowych w Rusocinie, Lubiczu i Nowej Wsi na AmberOne
Autostradzie A1 oraz podczas wydarzeń, w których prowadzona jest kampania informacyjno-promocyjna AmberOne Autostrady A1.
2. Do każdej Karty lojalnościowej dodawane są specjalne kupony rabatowe. Szczegóły dotyczące realizacji kuponów określa pkt. VI Regulaminu.
3. Karta lojalnościowa służy do gromadzenia pieczątek przyznawanych każdorazowo za przejazd AmberOne Autostradą A1 na trasie określonej w pkt. III Regulaminu.
4. Karta lojalnościowa nie jest kartą kredytową ani kartą płatniczą.
III GROMADZENIE PIECZĄTEK NA KARCIE LOJALNOŚCIOWEJ
1. Za każdy płatny przejazd AmberOne Autostradą A1 na odcinkach Rusocin - Lubicz lub Rusocin - Nowa Wieś lub Lubicz - Rusocin lub Nowa Wieś - Rusocin przyznawana
jest jedna pieczątka.
2. Pieczątki przystawiane są na Karcie lojalnościowej Uczestnika na bramkach wyjazdowych, przez uprawnionych pracowników AmberOne Autostrady A1.
3. Jeżeli uczestnik nie posiada Karty w trakcie przejazdu lub z innych względów nie przekazał jej przed zakończeniem transakcji - nie otrzymuje pieczątki. Pieczątka nie może
być przyznana Uczestnikowi w późniejszym czasie na podstawie później okazanego paragonu stanowiącego dowód przejazdu odcinkiem AmberOne Autostrady A1.
4. Za zakupy z oferty rabatowej Shell z karty lojalnościowej przyznawana jest jedna pieczątka.
5. Komplet pieczątek to: 9 pieczątek za przejazd na odcinkach Rusocin - Lubicz lub Rusocin - Nowa Wieś lub Lubicz - Rusocin lub Nowa Wieś - Rusocin i 1 pieczątka zakupowa
z oferty rabatowej Shell z karty lojalnościowej.
6. Pracownicy oraz członkowie najbliższych rodzin tych pracowników AmberOne Autostrady A1 nie mogą być Uczestnikami Programu. Przez członków najbliższej rodziny
rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.
IV WYMIANA KARTY NA NAGRODĘ
1. Kartę lojalnościową ze zgromadzonym kompletem 9 pieczątek za przejazd i 1 pieczątką zakupową z oferty rabatowej Shell z karty lojalnościowej Uczestnik Programu może
wymienić wyłącznie na towar – zwany dalej Nagrodą – określony w Regulaminie Programu. Nie jest możliwa wymiana Karty ze zgromadzonymi pieczątkami na gotówkę.
Podczas wymiany na Nagrodę Karta lojalnościowa zostaje przekreślona, traci ważność i pozostaje w punkcie wydawania nagród jako potwierdzenie wydania Uczestnikowi
Nagrody.
2. Uczestnik może wymienić Kartę lojalnościową na Nagrodę wyłącznie na jednej z dwóch Stacji Paliw Shell, tj. MOP OLSZE WSCH. oraz MOP OLSZE ZACH. znajdujących
się na AmberOne Autostradzie A1.
3. Wymianie podlega wyłącznie Karta lojalnościowa posiadająca komplet 9 pieczątek za przejazd AmberOne Autostradą A1 i 1 pieczątką zakupową z oferty rabatowej Shell
z karty lojalnościowej.
4. Uczestnik jednorazowo może wymienić tylko jedną Kartę na Nagrodę.
V NAGRODA
1. Nagrodą dla Uczestników Programu Amber+ są słuchawki.
2. Nagrody w Programie wydawane są do wyczerpania zapasów.
VI DODATKOWE RABATY
1. Dodatkowo Uczestnik Programu otrzymuje gwarantowane korzyści od partnera Programu: Shell Polska sp. z o.o.
2. Podstawą przyznania gwarantowanych korzyści Uczestnikowi Programu są specjalne kupony rabatowe wydawane wraz z Kartą lojalnościową.
3. Oferta Shell Polska Sp. z o.o. dotyczy wyłącznie Stacji Paliw Shell: MOP OLSZE WSCH. oraz MOP OLSZE ZACH. zlokalizowanych na AmberOne Autostradzie A1.
4. Oferta obowiązuje wyłącznie w okresie trwania niniejszego Programu lojalnościowego Amber+ lub do wyczerpania zapasów kuponów.

