Załącznik 3
REGULAMIN PROMOCJI
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Promocji (zwanej dalej „Promocją”) jest: Mazowiecki Port Lotniczy
warszawa/Modlin
2. Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i nie zgłasza do niego
zastrzeżeń.
II.
Przedmiot i przebieg Promocji
1. Promocja prowadzona jest na Parkingu 1 oraz Parkingu 3
I.

2. Przedmiotem Promocji jest korzystanie z usług parkingowych w w okresie wskazanym w pkt III
niniejszego Regulaminu.
III.

Czas trwania Promocji
1. Promocja trwa od 1 stycznia 2021 r. do czasu ogłoszenia zakończenia epidemii, dla postojów,
które rozpoczną się i zakończą w okresie jej obowiązywania.

IV.

Warunki uczestnictwa w Promocji
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest skorzystanie z usług parkingowych na Parkingu 1
oraz Parkingu 3 w okresie obowiązywania Promocji.

2. Promocja nie dotyczy pojazdów, których użytkownicy uzyskali od Organizatora Promocji
w ramach uiszczanych opłat abonamentowych inne uprawnienia do korzystania z usług
parkingowych na Parkingu 1 oraz Parkingu 3.

3. Opłaty za usługi parkingowe objęte Promocją są pobierane wyłącznie w Kasie Parkingu 1, 2, 3
w polskich złotych. Płatności mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub z
wykorzystaniem kart płatniczych lub kredytowych.

4. Reklamacje, uwagi i zastrzeżenia związane z uczestnictwem w Promocji Uczestnik Promocji
może składać w formie elektronicznej – za pośrednictwem wiadomości e-mail:
reklamacje@modlinairport.pl ; lub przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie
www.modlinairport.pl.
V.

Postanowienia końcowe

1. Promocja dla Parkingu 1 oraz Parkingu 3 nie łączy się z innymi promocjami i rabatami
dotyczącymi usług parkingowych świadczonych przez Organizatora Promocji.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.modlinairport.pl
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji,
a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Regulamin Promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania, przy czym zmiany
niniejszego Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji
przed dokonaniem zmiany.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio
postanowienia Regulaminu Parkingów, który jest dostępny stronie www.modlinairport.pl.

