Regulamin Promocji
„Parkuj na Lotnisku – Fast Track za 19zł”

I.

Postanowienia Ogólne
Promocja „Parkuj na Lotnisku – Fast Track za 19 zł.” (zwana dalej „Promocją”) jest
organizowana przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w Katowicach, Al.
Korfantego 38.

II.

Przedmiot i przebieg Promocji
1. Promocja prowadzona jest na terenie parkingów P1, P2, P3 i Premium usytuowanych
w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Pyrzowicach.
2. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania z przejścia Fast Track w Terminalu
B w promocyjnej cenie 19,00 zł brutto przy założeniu, że Klient skorzysta z Parkingu
P1, P2, P3 lub parkingu Premium, w czasie określonym w Pkt III. 1 Regulaminu.

III.

Czas trwania Promocji
Promocja obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017r. do 31 maja 2017r. dla postojów, które
rozpoczną się w okresie jej obowiązywania.

IV.

Warunki uczestnictwa w Promocji
1. Promocja obejmuje klientów dokonujących wcześniejszej rezerwacji parkingu P1, P2,
P3 lub Premium on-line oraz klientów korzystających z jednego z ww. parkingów bez
uprzedniej rezerwacji.
2. Warunkiem skorzystania z Promocyjnej stawki 19 zł na usługę Fast Track jest
skorzystanie z parkingu P1, P2, P3 lub Parkingu Premium i okazanie potwierdzenia
rezerwacji on-line lub biletu parkingowego przy zakupie usługi Fast Track.
3. Na podstawie jednego dokumentu, potwierdzającego postój w danym dniu na
parkingu P1, P2, P3 lub Premium (potwierdzenie rezerwacji on-line lub bilet
parkingowy) usługa Fast Track w Promocyjnej cenie 19 zł brutto może zostać
sprzedana posiadaczowi powyższego dokumentu i maksymalnie czterem osobom
towarzyszącym.

V.

Postanowienia końcowe
1. Promocja „Parkuj na Lotnisku – Fast Track za 19 zł” nie łączy się z innymi promocjami i
rabatami dotyczącymi usługi parkingowej i usługi Fast Track w MPL Katowice.
2. Promocja dotyczy wylotów do krajów strefy Schengen obsługiwanych w Terminalu B.
3. Przystępując do Promocji uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i
zobowiązuje się przestrzegać jego postanowienia.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.katowice-airport.com
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji,
a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio
postanowienia Regulaminu Parkingu Niestrzeżonego Międzynarodowego Portu

Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, który jest dostępny na stronie internetowej
https://www.katowice-airport.com/download/pl/parking_niestrzezonyregulamin.pdf oraz Regulaminu Parkingu Strzeżonego Międzynarodowego Portu
Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, który jest dostępny na stronie internetowej
https://www.katowice-airport.com/download/pl/parking_strzezony-regulamin.pdf

