
Regulamin korzystania z vouchera PolskiBus.com  
 

1. Voucher (w postaci ciągu cyfr lub cyfr i liter, dalej zwany „Voucherem”) obowiązuje na 

jednorazowy przejazd dla jednej osoby na jednej wybranej trasie 

krajowej/międzynarodowej realizowanej przez Souter Holdings Poland sp. z o.o. BTD 

Office Centre, Al. Niepodległości 18, 7 piętro, 02-653 Warszawa, wpisanej do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, 

XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335505, NIP: 5252461571, dalej 

zwany „PolskiBus.com”.  Voucher uprawnia osobę fizyczną, będącą posiadaczem 

Vouchera, do obniżenia ceny za przewóz osób organizowany przez PolskiBus.com. 

2. W ramach promocji każdemu użytkownikowi, który spełni wszystkie warunki i 

pozytywnie przejdzie pełen proces weryfikacji i przyznania nagrody dodatkowej opisany 

w Regulaminie promocji „Zgarnij Premię z Bankiem Millennium – IV edycja”, przysługują 

dwa (2) Vouchery po dwadzieścia pięć (25) zł brutto każdy, o łącznej wartości  50 zł 

brutto, uprawniające do obniżenia ceny za przewóz osób organizowany przez 

PolskiBus.com  

3. Vouchera nie można zamienić na inne świadczenie, w tym nagrodę, ani na ekwiwalent 

pieniężny w całości lub części. 

4. Wartość pojedynczego Vouchera nie może być dzielona ani Voucher nie może być 

wykorzystywany na kilka przejazdów. 

5. Voucher jest ważny do wykorzystania od dnia 15 grudnia 2017r. do dnia 31 marca 2018r. 

Data ważności dotyczy zarówno terminu wykorzystania Vouchera do zakupu biletu, jak i 

terminu podróży, do realizacji której Voucher został wykorzystany.  

6. W celu wykonania praw z  Vouchera, tj. w celu obniżenia ceny za przewóz osób 

organizowany przez PolskiBus.com, należy dokonać rezerwacji biletów na stronie 

www.polskibus.com, wpisując indywidualny kod rabatowy z Vouchera w polu „Kod 

promocyjny” w wyszukiwarce połączeń. 

7. Użycie kodu z Vouchera spowoduje obniżenie ceny biletu za przewóz osób organizowany 

przez PolskiBus.com o kwotę 25 (dwadzieścia pięć) złotych. Voucher nie wpływa na 



obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty rezerwacyjnej w kwocie 1 (jednego) złotego, 

pobieranej od każdego numeru rezerwacji.  

8. W przypadku, gdy cena za przewóz osób organizowany przez PolskiBus.com jest mniejsza 

niż 25 (dwadzieścia pięć) złotych, wykonanie praw z Vouchera spowoduje obniżenie ceny 

za przewóz osób organizowany przez PolskiBus.com  do kwoty 1 (jednego) złotego. 

9. Voucher nie obowiązuje na trasy partnerskie, tj. trasy realizowane przez przewoźników 

innych niż PolskiBus.com.  


