Regulamin promocji
„Prezent dla pierwszych 1000 użytkowników eBOK z aktywacją usługi
e-faktury”

1. Organizatorem

promocji

„Prezent

dla

pierwszych

1000

użytkowników eBOK

z aktywacją usługi e-faktury”, zwanej dalej „Promocją” jest „AQUA” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000030779, REGON: 002393877, NIP 547-008-36-58
o kapitale

zakładowym

207 791 936 zł

(w całości

opłacony),

zwana

dalej

„Organizatorem”.
2. Organizator jest właścicielem Pływalni znajdującej się w Bielsku-Białej przy ul. Mariana
Langiewicza 26, zwanej dalej „Pływalnią”.
3. Regulamin promocji „Prezent dla pierwszych 1000 użytkowników eBOK z aktywacją
usługi e-faktury” (dalej „Regulamin”) określa zasady przyznawania bezpłatnego biletu
uprawniającego do godzinnego wstępu na Pływalnię.
4. Klienci, którzy zarejestrują się, począwszy od dnia wejścia w życie Regulaminu, jako
Klient Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) „AQUA” S.A., zgodnie z zasadami
obowiązującego Regulaminu eBOK i aktywują usługę e-faktury, równocześnie
rezygnując z otrzymania faktur w formie papierowej, nabywają prawo do jednego
bezpłatnego biletu uprawniającego do godzinnego wstępu na Pływalnię (zwanego dalej
„biletem”) w godzinach jej otwarcia, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji wniosku,
o którym mowa w § 5 pkt 6 Regulaminu eBOK.
5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami lub ulgami przewidzianymi przez
Organizatora.
6. Jedna osoba może nabyć prawo do biletu tylko jeden raz.

7.

Bilet, osobie która nabyła do niego prawo, wysyłany jest pocztą elektroniczną na adres
e-mail podany w procesie rejestracji wniosku, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego
Regulaminu lub jest on udostępniany na jego koncie eBOK, w zakładce „Poczta”.
Wysyłka biletów odbywa się w dni robocze.

8. Bilet może być wykorzystany przez okres 12 miesięcy kalendarzowych. Ważność biletu
liczona jest od daty aktywacji e-faktury. Po upływie powyższego okresu bilet traci
ważność.
9. Bilet może być wykorzystany przez dowolną osobę, która okaże bilet.
10. Bilet uprawnia tylko do wstępu na Pływalnię z wyłączeniem wstępu do Fitness.
11. Bilet nie upoważnia do świadczeń w strefie gastronomii (bufet przy Pływalni).
12. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty złożenia
u Kierownika Pływalni w jej siedzibie w Bielsku-Białej przy ul. Mariana Langiewicza 26.

13. Posiadacz biletu przyjmuje do wiadomości, że korzystając z Pływalni zobowiązany jest
do przestrzegania postanowień przewidzianych w Regulaminie Pływalni.
14. Posiadacz biletu przystępując do Promocji akceptuje ustalone przez Organizatora
zasady realizacji Promocji, określone w niniejszym Regulaminie.
15. Regulamin powyższy, a także Regulamin eBOK

udostępnione są na stronie

internetowej https//ebok.aqua.com.pl oraz w siedzibie Organizatora w Bielsku-Białej
przy ul. 1 Maja 23 /Dział Marketingu II piętro/.
16. Regulamin wchodzi w życie od dnia 22.03.2019 r.

