
Regulamin promocji „Lataj 20% taniej”

I. Organizator

Organizatorem promocji „Lataj 20% taniej” („Promocja”) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Senatorskiej 16, 00–923 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000 000 1538, NIP 526–030–02–91, wysokość kapitału 
zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony („Bank”).

II. Zasady Promocji

1. Zasady Promocji określa niniejszy regulamin Promocji („Regulamin Promocji”).

2. Promocją objęci są klienci posiadający Główne Karty Kredytowe Citibank, z wyłączeniem Karty Kredytowej Citibank Wizz Air World 
MasterCard.

3. Promocja dotyczy Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych drogą elektroniczną, posiadają 
poprawny oraz aktualny email i numer telefonu w systemie bankowym, w celu otrzymania wiadomości sms z kodem promocyjnym .

4. Promocja dotyczy zakupu biletu lotniczego za pośrednictwem strony www.lot.pl przy użyciu Karty Kredytowej Citibank, wymienionej 
w punkcie II, ust 2.

5. Rabat 20% obejmuje bilety lotnicze z datą rozpoczęcia podróży do 30 czerwca 2012 r. włącznie.

6. Do zniżki podczas zakupu biletu lotniczego upoważnia wpisanie indywidualnego kodu promocyjnego wysłanego do posiadacza Karty 
w wiadomości sms.

7. Kod promocyjny upoważnia do jednorazowej zniżki, na zakup jednego biletu. W ramach jednego biletu może lecieć maksymalnie 
9 osób.

8. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki określone w Regulaminie Promocji w punkcie IV, otrzyma 20% rabatu od taryfy przy 
zakupie biletu lotniczego za pośrednictwem strony www.lot.pl. Rabat nie dotyczy podatków oraz opłat dodatkowych, które mogą 
się składać na całkowitą cenę biletu lotniczego.

9. Rabatu 20% udzielają Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

10. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

III. Czas trwania

1. Promocja trwa od dnia 22 maja 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. włącznie.

IV. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Promocji są osoby fizyczne, które posiadają dowolną Główną Kartę Kredytową Citibank w okresie trwania Promocji, 
z wyłączeniem Karty Kredytowej Citibank Wizz Air World MasterCard.

2. Promocją objęte są transakcje zakupu biletu lotniczego sprzedawanego przez LOT za pośrednictwem strony www.lot.pl , dokonane 
Główną Kartą Kredytową Citibank.

3. Warunkiem otrzymania zniżki jest poprawne wpisanie właściwego kodu promocyjnego w polu „Kod promocyjny” na stronie  
www.lot.com , otrzymanego od Banku za pośrednictwem wiadomości sms oraz zalogowanie się do profilu lot.com przy zakupie biletu.

4. W celu otrzymania rabatu należy podczas zakupu na stronie www.lot.com ustawić w górnym menu rynek sprzedaży opcję „Polska”; 
w przypadku pojawienia się innego rynku sprzedaży powinien być on zmieniony na opcję wyżej wymienioną.

5. Rabat nie dotyczy połączeń wykonywanych przez LOT wspólnie z innymi liniami lotniczym, tzw. code share. Rabat nie naliczy się dla 
połączeń z przesiadką poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Rabat nalicza się tylko i wyłącznie dla wylotów z portów w Polsce.

7. Rabaty nie sumują się z innymi zniżkami oferowanymi na stronie www.lot.com .

8. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nie udzielenie rabatu przez LOT z przyczyn nie leżących po stronie Banku, w przypadku:

a) Nie spełnienia wymogów opisanych w punktach 2 – 7;
b) Nie dojścia do skutku transakcji zakupu biletu lotniczego za pośrednictwem strony www.lot.pl przy użyciu Karty Kredytowej 

Citibank.

9. W Promocji mogą brać udział Pracownicy Banku.

V. Reklamacje

1. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem CitiPhone, serwisu Citibank Online oddziałów Banku lub korespondencyjnie.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, telefon kontaktowy jak również dokładny 
opis i powód reklamacji.

Reklamacje powinny być zgłaszane na adres:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
Biuro ds. Współpracy z Klientem,
ul. Goleszowska 6, 01–249 Warszawa,

z dopiskiem „Lataj 20% taniej”.
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VI. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia danej Umowy o Kartę Kredytową oraz Regulaminu 
Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Banku: www.online.citibank.pl

3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy taka konieczność wyniknie z przepisów prawa. O każdej zmianie niniejszego 
Regulaminu Bank powiadomi Uczestników Promocji, zamieszczając zmienione warunki na stronie internetowej www.online.citibank.pl

4. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 22 maja 2012r.


