Karta Stałego Klienta TripsTravel.pl – wniosek i regulamin

Kartę Stałego Klienta TripsTravel.pl można:



otrzymać gratis po wypełnieniu i odesłaniu podpisanego wniosku, z dołączonymi kopiami czterech umów zawartych w ciągu 6 miesięcy
wstecz licząc od daty złożenia wniosku
albo



zakupić poprzez wypełnienie i wysłanie do nas podpisanego wniosku oraz wpłatę 500 zł na wskazany numer rachunku.

Imię i nazwisko

Data urodzenia*

Adres e-mail
* kartę mogą otrzymać tylko osoby pełnoletnie

DEKLARACJA WNIOSKODAWCY
TAK

NIE

Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin Karty Stałego Klienta TripsTravel.pl (zaznaczenie TAK jest wymagane do rozpatrzenia wniosku).

TAK

NIE

Zapoznałem/am się z Polityką Prywatności (dostępną pod adresem https://tripstravel.pl/wp-content/uploads/2020/08/Polityka-prywatno
%C5%9Bci_200901_TripsTravel.pdf i przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest właściciel marki TripsTravel.pl, firma
Larsen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), ul. św. Jacka Odrowąża 9. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 wyłącznie w celu obsługi Karty Stałego Klienta TripsTravel.pl oraz w zakresie wskazanym
w treści udzielonych poniżej zgód. Wyrażenie niżej określonych zgód jest dobrowolne.
Każda niżej określona zgoda może być cofnięta w każdej chwili, bez obowiązku podania przyczyny. W każdej chwili mam prawo do wglądu
w swoje dane, poprawienia tych danych oraz ich usunięcia (zaznaczenie TAK jest wymagane do otrzymania Karty Stałego Klienta).

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Larsen Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych dotyczących oferty
TripsTravel.pl, w tym w szczególności informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach (np. newsletter).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Larsen Sp. z o.o. do celów marketingowych w ramach produktów i usług pod
marką TripsTravel.pl

Data

Podpis

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY STAŁEGO KLIENTA
1.
2.

Regulamin obowiązuje od dnia 18 października 2022 roku.
Karta Stałego Klienta jest wirtualna, identyfikowana indywidualnym numerem nadawanym przez jej wystawcę, firmę Larsen sp. z o.o.,
właściciela marki TripsTravel.pl.
3. Właścicielem Karty jest osoba, do której imienia i nazwiska został przypisany indywidualny numer Karty.
Warunkiem uzyskania Karty jest przesłanie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z kopiami czterech umów zawartych w ciągu
ostatnich 6 miesięcy wystawionych na imię i nazwisko wnioskodawcy na adres e-mail: kontakt@tripstravel.pl lub pocztą na adres Larsen
Sp. z o. o., ul. św. Jacka Odrowąża 9, 03-310 Warszawa.
4. Karta upoważnia do:
• 7% zniżki od ceny podstawowej imprezy na wszystkie wycieczki organizowane pod marką TripsTravel.pl (rabat nie dotyczy opłat
dodatkowych);
• pierwszeństwa na liście rezerwowej;
• bezpłatnego wyboru preferowanego miejsca w autokarze (w zależności od dostępności miejsc w autokarze) – nie dotyczy dodatkowo
płatnych miejsc premium w dwóch pierwszych rzędach foteli.
W celu uzyskania rabatu w rezerwacji należy podać numer Karty. Nie ma możliwości dopisania numeru Karty do już istniejących
rezerwacji.
5. Karta nie upoważnia do uzyskania dodatkowych zniżek poza wymienionymi w pkt. 5 (brak możliwości „sumowania zniżek”).
6. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.
7. Zniżka przysługuje posiadaczowi Karty a także jednej osobie towarzyszącej oraz maksymalnie dwójce dzieci, które nie ukończyły 18. roku
życia a podróżują razem z posiadaczem Karty. Osoby, które w czasie trwania wyjazdu ukończą 18. rok życia są traktowane jako osoby
dorosłe i muszą mieć własną Kartę Stałego Klienta.
8. Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty w przypadku, gdy jej właściciel:
• świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek;
• podczas realizacji imprezy swoim postępowaniem notorycznie narusza zasady dobrego zachowania.
9. Karta jest ważna bezterminowo. Jeżeli posiadacz Karty w okresie kolejnych 6 miesięcy od daty jej otrzymania lub od daty ostatniej
rezerwacji nie dokonał zakupu żadnej imprezy, wówczas Karta zostaje dezaktywowana, a wszelkie przywileje wynikające z jej posiadania
tracą ważność.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i modyfikacji w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie, jak również
prawo do czasowego lub całkowitego wstrzymania programu Stałego Klienta. Do zmiany regulaminu wystarczy jego ogłoszenie na stronie
internetowej tripstravel.pl.

