REGULAMIN PROMOCJI „eSky dla Selgros ”
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się
promocja (dalej „Promocja”) pod nazwą „eSky dla Selgros”.
2. Organizatorem Promocji jest eSky.pl S.A. z siedzibą w Radomiu, plac Jagielloński 8, 26-600
Radom, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem nr KRS
0000383663 NIP: 9481987199, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 990.471 PLN (w
całości opłacony), właściciel sklepu internetowego znajdującego się w domenie internetowej
esky.pl, esky.com oraz w innych domenach internetowych. Partnerem promocji jest Boson Sp.
z o.o. S.K.( operator Programu Selgros Partner ) z siedzibą w Warszawie, NIP: 951-238-65-27 ,
nr KRS 0000535547, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 4.000,00 PLN (w całości
opłacony).
3. Promocja odbywa się w sklepie internetowym znajdującym się w domenie
www.selgros.esky.pl Organizator nie pozyskuje od Partnera, ani nie udostępnia danych
osobowych uczestnika Promocji Partnerowi.
4. Promocja trwa od 10 października 2016 do odwołania.
5. Warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny jest: posiadanie aktualnej Karty klienta Selgros
Cash&Carry, wejście na stronę www.selgros.esky.pl, udostępnienie adresu mailowego, użycie
hasła rabatowego SELGROS oraz nabycie, w trakcie trwania Promocji, w ramach jednej
transakcji, biletu lotniczego. Bezpośrednio po przejściu ze strony selgros.esky.pl do sekcji
„okazje”. Zakup biletu lotniczego upoważnia do otrzymania zniżki na rezerwację hotelową -7%
dla hotelów z płatnością w eSky. Uzyskać ją można dzwoniąc do Call Center, podając numer
rezerwacji lotniczej. Telefony kontaktowe: +48 32 728 3000 lub 801 420 303. Cena połączenia
według stawek operatora.
Na wskazany adres e-mail przesłane zostanie potwierdzenie udziału w promocji. Zapisanie się
do newsletera Organizatora nie jest warunkiem skorzystania z Promocji.
6. Administratorem danych osobowych pozyskanych w celu realizacji Promocji jest Organizator.
Zamówione usługi (w ramach Promocji) podlegają warunkom niezbędnym do zaakceptowania
w trakcie procesu transakcyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu
skorzystania z Promocji. Klientom przysługuje prawo do poprawienia, zmiany lub aktualizacji
danych.
7. Klientowi w ramach jednej transakcji przysługuje rabat na każdy bilet (rabat w wysokości 20 zł)
oraz rabat na pobyt w hotelu (rabat w wysokości 7%).
Warunkiem skorzystania z rabatu na hotel jest zakup biletu na lot.
8. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
9. Podczas składania zamówienia rabat naliczany jest w momencie wprowadzenia
odpowiedniego kodu rabatowego w polu „wpisz kod rabatowy”, jeśli nabywane produkty
objęte są Promocją na zasadach opisanych w Regulaminie.
10. Promocja dotyczy zamówień składanych w okresie promocji i realizowanych w późniejszym
okresie.
11. Promocja nie obejmuje zamówień składanych przed okresem promocji, które są realizowane
w okresie promocji.
12. Rabat z tytułu niniejszej Promocji dotyczy wyłącznie produktów w cenach regularnych i nie
łączy się z innymi promocjami.

13. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pod adresem mailowym: info@esky.pl Reklamacja
będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora, a o jej wyniku
Klient zostanie poinformowany mailem. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta,
dane kontaktowe oraz opis reklamacji.
14. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
15. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Promocji z istotnych przyczyn
organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte
uprawnienia uczestników Promocji.
16. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.selgros.esky.pl oraz w siedzibie
Organizatora.

