Regulamin Programu KARTA STAŁEGO GOŚCIA

I.

II.

Postanowienia ogólne.
a)

Organizatorem Programu jest firma: SALUS - Human Resources Management Sp. z o.o. Pl.
Powstańców Śl. 17A/222, 53-329 Wrocław

b)

Program skierowany jest do osób, które chcą korzystać z rabatów na noclegi w ogólnopolskiej
sieci apartamentów Sun Seasons 24.

Warunki przystąpienia do Programu.
a)

b)
c)

III.

d)

Użytkownik KSG wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na p odany w Formularzu
Zgłoszeniowym adres e-mail informacji handlowych dotyczących usług i produktów Organizatora
Programu.

e)
f)

Użytkownikiem KSG może być osoba pełnoletnia.
Karta Stałego Gościa jest wydawana przez pracownika Sun Seasons 24 i jest ważna
bezterminowo od daty jej otrzymania.

Zasady działania Programu.

a)
b)

c)
d)
e)

IV.

Warunkiem otrzymania KSG jest zrealizowanie co najmniej 1 rezerwacji w sieci apartamentów
Sun Seasons 24 oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do
Regulaminu.
Użytkownik KSG akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie po podpisaniu
Formularza Zgłoszeniowego.
Użytkownik KSG wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych oraz na
ich wykorzystywanie wyłącznie do celów promocyjnych i marketingowych przez Organizatora
Programu.

Użytkownik KSG uprawniony jest do 5% rabatu na usługi noclegowe od cen obowiązujących w
danym dniu, zgodnie z Cennikiem.
Warunkiem otrzymania rabatu z tytułu posiadania KSG jest dokonanie rezerwacji online za
pośrednictwem strony internetowej www.zarezerwuj-apartament.pl lub www.sunseasons24.pl,
bądź telefonicznie (Centrum Obsługi Klienta Sun Seasons 24, tel. + 48 66 8 402 000) i wpisanie
imienia i nazwiska oraz numeru KSG w polu „Uwagi” przy dokonaniu rezerwacji online, bądź
podanie danych KSG telefonicznie konsultantowi Sun Seasons 24.
Rabat skierowany do użytkowników KSG nie łączy się z innymi promocjami.
Rabat nie działa wstecz.
Użytkownik KSG może zostać poproszony o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji
tożsamości.

Termin ważności Karty Stałego Gościa.
a)
b)
c)

KSG jest ważna bezterminowo.
Organizator Programu ma prawo unieważnić kartę w przypadku zmiany ogólnych zasad
programu bez podania przyczyny.
Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zakończenia programu „Karta Stałego Gościa”
w każdej chwili bez podania przyczyny.

