Sosnowiec, 27.06.2015

REGULAMIN PROMOCJI „KARNET10” i „KARNET20”
1. Organizatorem promocji „Karnet10” oraz „Karnet20”, jest właściciel Toru Kartingowego
AUTODROM, ul.Stawowa 4, Sosnowiec 41-214.
2. Promocja dotyczy zasad nabywania i korzystania z karnetów imiennych, uprawniających do
przejazdów na Torze Kartingowym AUTODROM, w ilości, w okresie i w dniach wskazanych w
niniejszym Regulaminie w okresie obowiązywania promocji.
3. Karnet imienny jest honorowany jedynie za równoczesnym okazaniem dokumentu ze zdjęciem
potwierdzającego tożsamość posiadacza karnetu (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy,
legitymacja szkolna, studencka lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający ustalić tożsamość
osoby zainteresowanej).
4. Karnet imienny może zostać wykorzystany jedynie przez osobę, której dane znajdują się na
karnecie i nie może być udostępniany innym osobom.
5. Promocja uprawnia do zakupu Karnetu na 10 lub 20 przejazdów, obowiązującego przez miesiąc
od dnia zakupu, w cenach:
- 180zł za „Karnet10” – na 10 przejazdów po 8minut,
- 300zł za „Karnet20” – na 20 przejazdów po 8minut .
Przejazdy dotyczą gokartów o mocach 13KM (dorośli i młodzież) lub 4KM (dzieci).
6. „Karnet10” i „Karnet20” obowiązują od poniedziałku do czwartku z wyłączeniem dni
świątecznych.
7. Niewykorzystane w terminie ważności karnetów przejazdy przepadają, a Organizator nie zwraca
należności za niewykorzystane przejazdy.
8.Promocja obowiązuje od 27.06.2015 do 31.08.2016. Karnet obowiązuje przez miesiąc od daty
zakupu.
9. Brak wolnych miejsc w wybranym przez Klienta terminie nie jest podstawą do zwrotu całości lub
części ceny karnetu.
10. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami lub ulgami przewidzianymi przez
Organizatora.
11. Zarządzający torem może czasowo ograniczyć wejście Klientów na Tor Kartingowy
AUTODROM z powodu osiągnięcia maksymalnej ilości osób korzystających z obiektu
Organizatora.
12. AUTODROM nie gwarantuje dostępu do każdej strefy, atrakcji i urządzeń w każdym czasie, w
szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów lub konserwacji, względnie
wykorzystania poszczególnych stref lub atrakcji dla dedykowanych zajęć. Każda osoba
zamierzająca korzystać z Toru Kartingowego AUTODROM może uzyskać informację o zakresie
usług świadczonych w danym czasie bądź występujących w tej mierze ograniczeń, decyzje co do
korzystania z Toru Kartingowego AUTODROM podejmuje na własne ryzyko.
13. Uczestnik promocji przyjmuje do wiadomości, że korzystając z promocji zobowiązany jest do
przestrzegania oraz podlega ograniczeniom przewidzianym w „Regulaminie korzystania z Toru
Kartingowego AUTODROM” dostępnym w recepcji AUTODROM oraz na stronie internetowej
14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania promocji
jak również pozostałych Regulaminów obowiązujących na terenie AUTODROM
15. Uczestnik przystępując do promocji akceptuje ustalone przez Organizatora zasady realizacji
promocji i zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Promocji
17. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty złożenia .

