
Regulamin Promocji „Weź zniżkę na rok 2016” 

 

1. Promocja „Weź zniżkę na rok 2016” jest organizowana przez BURW Patrona Sp.J. z siedzibą we 

Wrocławiu 53-031, ul. Siostrzana 17/17a za pośrednictwem należącego do spółki serwisu 

www.patrona.pl. 

2. Promocja trwa od dnia 07.11.2015 r. do dnia 28.01.2016 r. i może zostać przedłużona przez BURW 

Patrona Sp.J. 

3. Skorzystać z promocji może każdy pełnoletni i zdolny do czynności prawnych użytkownik serwisu, 

który zarejestruje się podając prawdziwe dane: telefon komórkowy i adres e-mail na formularzu 

wyświetlającym na serwisie www.patrona.pl na podstronie ośrodka dotyczącej wyłącznie turnusu 

rehabilitacyjnego. 

4. Promocja polega na uzyskaniu zniżki na rezerwację typu „First Minute” w kwocie  wyświetlającej 

się na podstronie i formularzu (nie większej niż 100,zł na osobę), przy czym ostateczna wysokość 

zniżki jest podana przez BURW Patrona Sp.J. w umowie zawieranej z zarejestrowanym Klientem, 

która uprawnia Klienta do zakupu usługi po obniżonej cenie. 

5. Wyświetlająca się na stronie serwisu www.patrona.pl kwota zniżki nie jest ofertą w rozumieniu 

kodeksu cywilnego. Zniżka musi być potwierdzona przez BURW Patrona Sp.J. w umowie. 

6. a) Zniżki dotyczą wyłącznie pełnopłatnych Klientów-Uczestników turnusu rehabilitacyjnego, dla 

których cena jest podana w tabeli Uczestnik lub Opiekun. 

b) Zniżki w promocji nie dotyczą w żadnym wypadku cen pobytów ryczałtowych: osób 

niepełnoletnich, z 1/2 wyżywienia, spaniem na wspólnym łóżku, zniżką dla dziecka do lat..., i t.d. 

7. Zniżki nie sumują się, tzn. nie dotyczą terminów turnusów rehabilitacyjnych, których cena jest już 

obniżona w innej promocji oraz nie dotyczą beneficjentów Karty Dużej Rodziny, którzy korzystają z 

rabatu przysługującego z tytułu legitymowania się Kartą. 

8. Klient nabywa prawo do zniżki na jednorazową rezerwację (jeden termin turnusu rehabilitacyjnego 

w roku) dla siebie i osób towarzyszących (jedna rezerwacja). 

9. Uzyskanie zniżki jest realizowane w ten sposób, że należność Klienta za oferowaną na stronie 

www.patrona.pl i zakupioną usługę pobytu na turnusie rehabilitacyjnym zostanie pomniejszona o 

kwotę zniżki pomnożoną przez liczbę uprawnionych osób {z wyłączeniem wymienionych w punkcie 

4 b)}, dla których Klient dokonuje rezerwacji.  

10.  Zniżki nie nalicza się od wpłacanej przez Klienta zaliczki na poczet rezerwowanego turnusu, a 

odlicza się ją od kwoty pozostałej do zapłaty kwoty należności Klienta za zakupowaną usługę 

turnusu rehabilitacyjnego lub zniżkę odlicza się od wpłaty całkowitej należności za zakupowaną 

usługę, wówczas, kiedy Klient opłaca należność na usługę jednorazowo. 

11.  Pracownicy BURW Patrona oraz osoby z nimi związane rodzinnie nie mogą brać udziału w 

Promocji.  

12.  Za wszelkie awarie Internetu, sprzętu powstałe na urządzeniach Klienta lub na urządzeniach 

należących do BURW Patrona Sp.J. i w konsekwencji wykluczające go z udziału w promocji „Weź 

zniżkę na rok 2016” BURW Patrona Sp.J.  nie ponosi odpowiedzialności.  

13.  BURW Patrona Sp.J. nie ponosi również odpowiedzialności za błędne odczytanie wartości zniżki 

przez oprogramowanie na prawidłowo działających urządzeniach Klienta. 

14.  BURW Patrona Sp.J. nie ponosi również odpowiedzialności za nieprawdziwe dane podane przez 

Klienta podczas rejestracji i uniemożliwiające kontakt z nim ze strony pracowników firmy. 

15.  BURW Patrona Sp.J. zastrzega, że osoby rejestrujące się w serwisie www.patrona.pl w celach nie 

związanych z chęcią zakupu usług tam oferowanych nie mogą wysuwać z tego tytułu żadnych 

roszczeń wobec BURW Patrona Sp.J., a jeżeli użyją rejestracji w serwisie w celach niezgodnych z 

prawem, ich dane rejestracyjne, numery IP urządzeń użytych do rejestracji zostaną przekazane 

organom ścigania. 

http://www.patrona.pl/

