Wniosek o wydanie Karty Stałego Klienta (KSK)
(prosimy wypełnić czytelnie pismem DRUKOWANYM)
1. Imię:

2.Nazwisko:

3.Adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania):

4.Kod Pocztowy, Miasto:

5.Nr telefonu:

6. Adres e-mail:
Podanie adresu e-mail, numeru telefonu oraz podpis na wniosku oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji promocyjnych oferowanych
przez Firmę EST Sp. z o.o. w Gdańsku drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr
144, poz. 1204 ze zm.) oraz na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących/wiadomości tekstowych SMS inicjowanych przez przez firmę EST
Sp. z o.o. w Gdańsku na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy o prawie telekomunikacyjnym.

Do wniosku załączam 5 biletów – odcinki dla Pasażera
NR BILETÓW:
1. …............................................... 2. …................................................ 3. .......................................................
4. …............................................... 5. ....................................................
................................................
Miejscowość

.....................................................
data i podpis Wnioskodawcy

Podpis na wniosku jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę
EST Sp. z o.o. w Gdańsku, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r.(Dz.U. Nr 133,poz.883).

REGULAMIN
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie odnoszącym się do Stałego Klienta Firmy EST.
2. Klient akceptuje warunki Regulaminu w momencie podpisania wniosku o Kartę Stałego Klienta .
3. KARTA Stałego Klienta daje jej posiadaczowi prawo do zniżki preferencyjnej przy zakupie biletu na
przejazdy międzynarodowe natomiast zniżka ta nie łączy się z innymi promocjami oraz zniżkami Firmy EST
4. Klient uprawniony do otrzymania KARTY zostaje zarejestrowany w bazie danych Firmy EST na podstawie
wniosku o Kartę Stałego Klienta.
5. Oryginał podpisanego przez Klienta wniosku o KSK oraz odcinki biletów powinien przesłać na adres:
EST Sp. z o.o., ul. Podwale Grodzkie 1, 80-895 Gdańsk
6. Karta Stałego Klienta jest przypisana na konkretną osobę i nie może być udostępniona.
7. Karta zostanie przesłana Klientowi pocztą na adres wskazany we wniosku o Kartę Stałego Klienta lub
odbiór osobisty w punkcie sprzedaży w Gdańsku; Dworzec PKS k/stan.10 ul. 3 Maja 12 5. Okres oczekiwania
na kartę to ok. 3 tygodni. Karta ważna jest bezterminowo.
8. W przypadku zgubienia albo zniszczenia za wystawienie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 20 zł
lub 5 euro. Opłatę należy uiścić na konto 97 1540 1098 2109 5562 3980 0001 i przesłać potwierdzenie mailem
na adres estgdansk@wp.pl lub gotówka w biurze, w którym Klient zazwyczaj kupuje bilet.
9. Posiadacz karty ma obowiązek posiadania jej w czasie podróży, gdyż może zostać poproszony o okazanie
przez pracownika Firmy EST. Firma EST zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty gdy - użytkownik
świadomie udostępnia Kartę osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek, podczas
podróży Pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych pasażerów, znajduje się w stanie wskazującym
na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków) lub istnieją ślady wskazujące na możliwość
sfałszowania KSK.
10. KARTĘ może otrzymać Firma, na warunkach określonych indywidualnie.
11. Firma EST zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu.

