
Regulamin promocji
„Internetowi zyskują więcej”

2021



2

Regulamin promocji „Internetowi zyskują więcej”

I. Postanowienia ogólne

Promocja „Internetowi zyskują więcej” (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana przez Górnośląskie Towarzy-
stwo Lotnicze SA z siedzibą w Katowicach, al. Korfantego 38.

II. Przedmiot i przebieg Promocji

1. Promocja dotyczy wyłącznie rezerwacji online dokonanej na stronie www.katowice-airport.com, a także 
przez panele rezerwacyjne biur podróży współpracujących z GTL SA.

2. Promocja dotyczy wyłącznie rezerwacji online miejsc parkingowych na parkingach P1, P2 i Premium, oraz 
usług Business Lounge i Fast Track. Promocja obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 października 
2021 r.

3. Promocja obejmuje poniższe rabaty dla pasażerów wylatujących z Katowice Airport i rezerwujących usługi 
online:
• 20% rabatu na zakupy perfum i kosmetyków tuż przed podróżą w sklepie Aelia Beauty
• 5% rabatu od ceny dnia pokoju bez śniadania brutto w hotelu Moxy Katowice Airport
• 10% rabatu na całą gastronomię w punktach Pizza & Kebab oraz Coffee & Bistro
• 50% rabatu na drugi, tańszy produkt w kawiarni Cavarious. Warunkiem uczestnictwa w tej Promocji jest 

okazanie paragonu dokumentującego zakup dokonany w sklepie wolnocłowym Baltona Duty Free.

III. Warunki uczestnictwa w Promocji

1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest odbycie podróży z Katowice Airport oraz zakupienie usług wy-
mienionych pkt.II.2 przed wylotem na stronie internetowej Katowice Airport lub w biurach podróży współ-
pracujących z Katowice Airport, a także okazanie tej rezerwacji w wersji online lub papierowej w punkcie 
oferującym dany rabat.

2. Promocja „Internetowi zyskują więcej” nie łączy się z innymi promocjami. 

IV. Postanowienia końcowe

1. Przystępując do Promocji uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się prze-
strzegać jego postanowień.

2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.katowice-airport.com.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja 

powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu Parkin-

gu Niestrzeżonego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach dostępnego na stronie 
www.katowice-airport.com.


