Program lojalnościowy AmberOne Autostrady A1
AMBER+ 2021
Gdańsk Transport Company S.A.

Regulamin Programu

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Gdańsk Transport Company S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Powstańców Warszawy 19,
spółka 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 –

„Organizator” – wprowadza

program lojalnościowy pod nazwą: „AMBER+” (Program), przeznaczony dla kierowców pojazdów
osobowych korzystających z automatycznej metody płatności AmberGO („Metoda Płatności”) za
przejazdy AmberOne Autostradą A1 .
2. Program trwa od 15.06.2021 do 31.12.2021 lub do wyczerpania przewidzianych przez Organizatora nagród.
3. Zasady uczestnictwa w Programie określa niniejszy regulamin programu. („Regulamin”). W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Uczestnikiem Programu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna która ukończyła18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnik musi być kierowcą prowadzącym pojazd
osobowy oraz korzystając Metody Płatności za przejazdy AmberOne Autostradą A1, który dołączył do Programu lojalnościowego Amber+ („Uczestnik”).
5. Uczestnik Programu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu Programu, dostępnego
na stronie www.amberplus.a1.com.pl , www.a1.com.pl i 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 Regulaminu Organizator jest zobowiązany powiadomić Uczestników umieszczając stosowną informację na stronie
internetowej Programu www.amberplus.a1.com.pl, www.a1.com.pl i w aplikacji AmberOne.
7. Organizator w ramach Programu przetwarza dane osobowe Uczestników na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej na stronie www.a1.com.pl. Uczestnik Programu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Polityki Prywatności.

II PROGRAM
1. Główną ideą Programu Amber+ jest nagradzanie osób stale korzystających z AmberOne Autostrady A1 dokonujących płatności za przejazd przy użyciu Metody Płatności. .
2. Program lojalnościowy Amber+ polega na naliczaniu przejechanych kilometrów pojazdem osobowym na dowolnym odcinku AmberOne Autostrady A1 Metody Płatności .
3. Rejestracji do Programu można dokonać w aplikacji AmberOne – Programy Lojalnościowe – Amber+ oraz na stronie www.amberplus.a1.com.pl.
4. Uczestnik może wziąć udział w Programie jednorazowo.
5. Uczestnik może zadeklarować w Programie tylko jeden numer rejestracyjny pojazdu osobowego
(„Numer Rejestracyjny”).

2

6. Przejechane kilometry przydzielane są do zadeklarowanego przy rejestracji do Programu Numeru
Rejestracyjnego pojazdu osobowego.

3

III GROMADZENIE KILOMETRÓW
1. Kilometry są naliczane za każdy przejazd pojazdem osobowym z wykorzystaniem Metody Płatności na dowolnym odcinku AmberOne Autostrady A1.
2. Po dołączeniu do Programu Amber+ kilometry naliczane są automatycznie przez system w aplikacji AmberOne, a jedynie w przypadku aplikacji płatniczej IKO przejechane kilometry zliczane są
raz w miesiącu według stanu na ostatni dzień miesiąca.
3. Celem uczestnictwa w Programie jest zgromadzenie 1000 kilometrów za przejazdy pojazdem
osobowym opłacone z wykorzystaniem Metody Płatności na dowolnym odcinku AmberOne Autostrady A1.
4. Po zgromadzeniu 1000 kilometrów Uczestnik staje się uprawniony do otrzymania nagrody z tytułu
spełnienia warunków Programu („Nagroda”). Uprawniony Numer Rejestracyjny pojazdu osobowego Uczestnika wyłączany jest z Promocji w momencie odbioru Nagrody.
5. Pracownicy AmberOne Autostrady A1, rozumiani jako osoby pozostające w stosunku zatrudnienia
z Organizatorem bez względu na formę prawną regulacji takich stosunków, oraz członkowie najbliższych rodzin tych pracowników nie mogą być Uczestnikami Programu. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych oraz osoby przysposobione przez Pracowników.

IV NAGRODA
1. Nagrodą dla Uczestników Programu, po spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie III.4 jest
szklana ekobutelka wielokrotnego użytku w termicznym etui.
2. Nagrody w Programie wydawane są do 31.12.2021 roku lub do wyczerpania zapasów. O wcześniejszym zakończeniu Programu z uwagi na wyczerpanie zapasów Nagród Organizator poinformuje na stronie internetowej Programu www.amberplus.a1.com.pl , www.a1.com.pl i w aplikacji
AmberOne.

V WARUNKI OTRZYMANIA NAGRODY
1. Komplet 1000 kilometrów za przejazd pojazdem osobowym z wykorzystaniem Metody Płatności
na dowolnym odcinku AmberOne Autostrady A1, Uczestnik Programu może wymienić wyłącznie
na Nagrodę – określoną w punkcie IV.1 Regulaminu. .
2. Po wymianie kompletu 1000 kilometrów na Nagrodę możliwość odebrania dalszych Nagród zostaje zdezaktywowana w panelu Uczestnika w aplikacji AmberOne. Dezaktywacja stanowi potwierdzenie wydania Nagrody Uczestnikowi. Informacja o dezaktywacji będzie widoczna w aplikacji
AmberOne do 24h po odbiorze Nagrody.
3. Nie jest możliwa wymiana kompletu 1000 kilometrów na inne świadczenia, w tym na świadczenia
pieniężne.
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4. Uczestnik może wymienić komplet 1000 kilometrów na Nagrodę wyłącznie na jednej z dwóch
Stacji Paliw Shell, tj. MOP OLSZE WSCH. oraz MOP OLSZE ZACH. znajdujących się na AmberOne Autostradzie A1.
5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie pracownikowi Stacji Numeru Rejestracyjnego
przypisanego do pojazdu osobowego, który pokonał 1000 kilometrów w okresie, o którym mowa
w punkcie I.2 niniejszego Regulaminu.
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