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Регламент Акції ”Інтернет-користувачі отримують більше”

I. Загальні постанови
Акцію „Інтернет-користувачі отримують більше” (звану далі „Акція”) організовує АТ „Верхньосілезьке авіаційне
товариство” (Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA), яке знаходиться за адресою: м. Катовіце, ал. Корфантего 38.
II. Предмет і хід Акції
1.
2.
3.

Акція поширюється виключно на онлайн-бронювання, здійснене на сайті www.katowice-airport.com, а також
через панелі бронювання туристичних агентств, які співпрацюють з GTL SA.
Акція поширюється виключно на онлайн-бронювання паркувальних місць на майданчиках для паркування Р1,
Р2 і Premium, а також на послуги Business Lounge та Fast Track. Акція діє з 1 квітня 2021 р. до 31 жовтня 2021 р.
Акція містить наступні знижки для пасажирів, які подорожують з аеропорту Катовіце та бронюють послуги
онлайн:
• 20% знижка на придбання парфумерії і косметики в магазині Aelia Beauty одразу перед подорожжю
• 5% знижка на добову вартість номера без сніданку брутто в готелі Moxy Katowice Airport
• 10% знижка на усі види громадського харчування в торгових точках Pizza & Kebab та Coffee & Bistro
• 50% знижка на другий, дешевший продукт в кав’ярні Cavarious. Для участі в цій Акції необхідно пред’явити
чек, що підтверджує купівлю, здійснену в магазині безмитної торгівлі Baltona Duty Free.

III. Умови участі в Акції
1.

2.

Умовою участі в Акції є здійснення подорожі з аеропорту Катовіце, а також придбання до вильоту послуг,
перерахованих в п. II.2, на сайті аеропорту Катовіце або у будь-якому туристичному агентстві, яке співпрацює
з аеропортом Катовіце, та пред’явлення бронювання у версії онлайн або в паперовому варіанті в пункті, що
пропонує відповідну знижку.
Акція „Інтернет-користувачі отримують більше” не об’єднується з іншими акціями.

IV. Кінцеві постанови
1.
2.
3.
4.

Беручи участь в Акції, учасник погоджується зі змістом цього регламенту та зобов’язується дотримуватися
його положень.
Цей регламент доступний на сайті www.katowice-airport.com.
Положення цього регламенту є винятковою основою для проведення Акції і інтерпретуються відповідно до
загальноприйнятих правових норм.
Питання, не врегульовані в цьому регламенті, регулюються постановами Регламенту майданчика для
паркування, який не охороняється, Міжнародного аеропорту Катовіце в Пижовіцах, що доступний на
головному сайті аеропорту www.katowice-airport.com.

2

