
Regulamin promocji pt.: 

7. urodziny EasyGo 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z promocji   
pt. 7. urodziny EasyGo. 

2. Organizatorem promocji  i Fundatorem nagród jest  Enovatis S.A., z siedzibą w Gdańsku 
80-232 przy ulicy Matejki 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000315229, NIP 957-07-78-385, REGON 192058039  
o kapitale zakładowym 3350000 PLN zwana dalej Organizatorem. 

3. W ramach promocji do każdej rezerwacji dokonanej w dniach 19 - 26 kwietnia 2012 
przyznawany jest prezent - niespodzianka o wartości 500 PLN. 

4. Do jednej rezerwacji wycieczki zagranicznej przyznawany jest jeden prezent - 
niespodzianka. 

5. W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. 
 

II. Warunki udziału w promocji 
 

1. Promocja obowiązuje w dniach 19 - 26 kwietnia 2012. 
2. Warunkiem udziału w promocji jest zakup przez Uczestnika promocji wycieczki 

zagranicznej za pośrednictwem strony internetowej www.easygo.pl, 
3. Zakup wycieczki rozumiany jest jako podpisanie umowy oraz warunków uczestnictwa 

wraz z uiszczeniem zaliczki lub całości zapłaty za wycieczkę. 
4. Podpisanie umowy i warunków uczestnictwa oraz uiszczenie zaliczki lub całości wpłaty 

wraz z przesłaniem potwierdzenia do Organizatora musi nastąpić w okresie 
obowiązywania promocji. 

5. Uczestnik promocji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
realizacji niniejszej promocji oraz poprzez udział w promocji, wyraża zgodę na 
wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych, w myśl ustawy z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 

III. Realizacja promocji 
 

1. Uczestnikowi promocji po spełnieniu  Warunków  udziału w promocji opisanych  w 
niniejszym Regulaminie przysługuje prezent - niespodzianka o wartości 500 PLN. 

2. Prezent - niespodzianka zostanie przekazany Uczestnikowi na wskazany adres 
korespondencyjny. 

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 
 

IV. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.easygo.pl  przez czas trwania promocji. 
2. W  przypadku wątpliwości dotyczących zasad promocji, Organizator zastrzega sobie prawo 

do interpretacji przedstawionych zasad i warunków. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z 

ważnych powodów, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania 
promocji bez wcześniejszego poinformowania o tym Uczestników. 

4. Uczestnik biorący udział w promocji potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady 
zawarte w niniejszym Regulaminie. 

http://www.easygo.pl/

