REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Pasażerowie korzystający z oferty przewozowej „Żak Express” mogą
uczestniczyć w programach: Karta Stałego Klienta oraz w Programie
Lojalnościowym SAKWA ŻAKA.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Pasażerów Żak
Express z Programu Lojalnościowego SAKWA ŻAKA. Obowiązuje od
26.06.2015r.
3. Program SAKWA ŻAKA umożliwia skorzystanie z usługi promocyjnej w
postaci zamiany przejechanych kilometrów na „dukaty”, które mogą być
wymienione na przejazd promocyjny.
4. Pasażer wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Pasażera w
celu realizacji niniejszego Regulaminu przez Żak Express.
5. Warunkiem przystąpienia do SAKWY ŻAKA jest zakup biletu poprzez
stronę internetową www.zakexpress.com.pl
6. Niniejszy Program obejmuje dwa progi premiowania:
- „złoty dukat” - Pasażerowie posiadający Kartę Stałego Klienta
powinni aktywować w SAKWIE numer w/w Karty. Każde przejechane
100 km to równowartość „dukata” wg wskaźnika 1 „złoty dukat” = 1 zł.
- „srebrny dukat” - Pasażerowie nie posiadający Karty Stałego
Klienta
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INDYWIDUALNY NUMER SAKWY. Każde przejechane 150 km to
równowartość „dukata” według wskaźnika 1 „srebrny dukat” = 1zł.
Spełniając warunki korzystania z Karty Stałego Klienta (szczegóły w
Regulaminie) Pasażer automatycznie przechodzi do progu „złoty dukat”.
7. „Dukaty” mogą mieć trojaki status:

– „dukaty” do zdobycia – w momencie wyboru przejazdu o danej
wartości zostaje podana ilość „dukatów” do zdobycia,
– „dukaty” oczekujące – w momencie zakupu biletu „dukaty” do
zdobycia nie trafiają do SAKWY Pasażera, oczekują do zakończenia
wybranego kursu,
– „dukaty” do wykorzystania - „dukaty”, które trafią do SAKWY
Pasażera po zrealizowanych przejazdach.
8. Po zgromadzeniu w SAKWIE wymaganej ilości „dukatów” stanowiącej
wartość wybranego przejazdu Pasażer może dokonać wymiany na
przejazd promocyjny po spełnieniu warunków:
- zakup biletu dotyczy tylko jednej osoby,
- nie zostały wybrane opcje dodatkowe (np. wybór miejsca w autokarze,
dodatkowy bagaż).
9. Nie ma możliwości zmiany ani zwrotu biletu otrzymanego za „dukaty”.
10.Zebrane w ramach Programu Lojalnościowego „dukaty” nie mogą być
przekazane osobom trzecim i są ważne bezterminowo.
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