1. Wypełnij elektroniczny wniosek na stronie www.sindbad.pl (umożliwia automatyczne przyznanie
karty SINDBAD CLUB) lub wypełnij i podpisz wniosek umieszczony poniżej.
2. Do wniosku dołącz wykorzystane bilety autokarowe Platformy SINDBAD o łącznej wartości
1500 PLN (lub w innej walucie przeliczonej na PLN po średnim kursie NBP z dnia wypełnienia wniosku).
3. Podpisany wniosek wraz z biletami prześlij na adres e-mail: ksk@sindbad.pl lub listem poleconym na adres:
SINDBAD Sp. z o. o., ul.Działkowa 4, 45-144 Opole
Imię

Nazwisko

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
Kod pocztowy

Ulica, numer domu/mieszkania

Miasto

Kraj
Numer telefonu 1

Adres e-mail

Numer telefonu 2

DEKLARUJĘ PRZYSTĄPIENIE DO SINDBAD CLUB
TAK

NIE

Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin członkowski Sindbad CLUB (zaznaczenie TAK jest wymagane do przystąpienia do programu Sindbad CLUB).

TAK

NIE

Przyjmuję do wiadomości, że: Administratorem danych osobowych jest Sindbad Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-144), ul. Działkowa 4. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) wyłącznie w celu uczestnictwa w programie Sindbad CLUB oraz w zakresie wskazanym w treści udzielonych
poniżej zgód. Wyrażenie niżej określonych zgód jest dobrowolne. Każda niżej określona zgoda może być cofnięta w każdej chwili, bez obowiązku podania przyczyny. W każdej chwili mam
prawo do wglądu w swoje dane, poprawienia tych danych oraz ich usunięcia (zaznaczenie TAK jest wymagane do przystąpienia do programu Sindbad CLUB).

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Sindbad Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych dotyczących oferty Sindbad Sp. z o.o., w tym w szczególności
informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sindbad Sp. z o.o. do celów marketingowych w ramach produktów i usług spółki Sindbad.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Sindbad Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych dotyczących oferty partnerów współpracujących z Sindbad
Sp. z o.o., a w szczególności partnerów programu Sindbad CLUB, którzy wyszczegółnieni są na stronie www.sindbad.pl.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sindbad Sp. z o.o. do celów marketingowych w ramach produktów i usług partnerów współpracujących z Sindbad Sp. z o.o.

Data

Podpis

Regulamin członkowski SINDBAD CLUB
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie „SINDBAD Club” odnoszącym
• uzyskania dodatkowych zniżek poza wymienionymi w pkt. 6 (brak możliwości „sumowania zniżek”),
się do Stałego Klienta firmy Sindbad.
• zakupu biletu zniżkowego u pilota w autokarze w momencie wyjazdu bez wcześniej dokonanej
2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2018 roku.
rezerwacji.
8. Posiadanie karty nie zwalnia z opłat przy zmianach w bilecie, których wysokość wynika z Regulaminu
3. Wystawcą karty „SINDBAD Club” jest Sindbad Sp. z o.o. z Opola.
Przewozu Międzynarodowymi Liniami Autokarowymi Sindbad Sp. z o.o.
4. Członkiem „SINDBAD Club” jest osoba, której imię i nazwisko figuruje na awersie karty.
9. Bilety promocyjne, do których nie stosowane są żadne inne zniżki np. bilety z taryfy SINDBAD-INTERBUS,
Osoba ta jest jednocześnie właścicielem karty.
nie upoważniają do korzystania z jakichkolwiek przywilejów posiadacza Karty Sindbad Club.
5. Warunkiem uzyskania karty jest:
10. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.
• przedłożenie wykorzystanych biletów Platformy SINDBAD wystawionych na imię
i nazwisko wnioskodawcy (nie dotyczy biletów do/ z Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, 11. Kartą może posługiwać się wyłącznie właściciel karty.
12. Okres oczekiwania na fizyczną (plastikową) kartę „SINDBAD Club” wynosi ok. 1 miesiąca.
Grecji, Litwy, Łotwy i Ukrainy) na kwotę 1500 PLN (lub w innej walucie
13. Za wystawienie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 30 zł lub 5 euro (w przypadku zgubienia,
przeliczonej na PLN po średnim kursie NBP z dnia wypełnienia wniosku) oraz
zniszczenia lub zmiany danych personalnych).
• wypełnienie osobiście wniosku elektronicznego o kartę na stronie www.sindbad.pl
14. Posiadacz karty może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości w momencie jej używania.
(karta zostanie przydzielona automatycznie) lub
• przesłanie na adres e-mail: ksk@sindbad.pl skanu wypełnionego i podpisanego wniosku 15. Karta posiada numer kolejny, stanowiący, poza danymi personalnymi, podstawę identyfikacji posiadacza karty.
16. Posiadacz upoważniony jest do korzystania z szeregu przywilejów i bonifikat stosowanych przez firmy
wraz z numerami i kopiami biletów (skan, zdjęcie) lub
honorujące kartę. Aktualny wykaz firm partnerskich i ich punktów handlowych oraz wysokości bonifikat
• przesłanie listem poleconym wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z numerami
znajdują się na stronie www.sindbad.pl.
i kopiami biletów na adres SINDBAD Sp. z o. o., ul. Działkowa 4, 45-144 Opole.
17. Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty w przypadku, gdy jej właściciel:
6. Karta po okazaniu upoważnia do:
• świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek,
• 15% zniżki na przejazdy liniami autokarowymi Platformy Sindbad
• podczas podróży swoim postępowaniem notorycznie narusza zasady dobrego zachowania.
(z uwzględnieniem pkt. 11 regulaminu),
18. Jeśli posiadacz karty w okresie kolejnych 18 miesięcy nie dokonał zakupu co najmniej 1 biletu z
• pierwszeństwa przy rezerwacji przejazdu,
wykorzystaniem Karty, wówczas Karta zostaje dezaktywowana i wszelkie przywileje wynikające z jej
• wyboru miejsca w autokarze (w zależności od wolnych miejsc w autokarze),
posiadania tracą ważność.
• zabrania dodatkowych 10 kg bagażu bez dopłaty na liniach realizowanych przez
19. Karta może być ponownie aktywowana na okres następnych 18 miesięcy, jeśli klient dokona zakupu
Platformę SINDBAD (w zależności od ilości wolnego miejsca w lukach bagażowych),
co najmniej 1 biletu z wykorzystaniem karty (bez zniżki), w okresie, kiedy karta nie jest aktywna.
• otrzymania jednego, bezpłatnego, ciepłego napoju podczas podróży (kawa lub herbata),
20. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i modyfikacji w niniejszym regulaminie
• wykupienia dodatkowego miejsca w autokarze ze zniżką 25% od taryfy standardowej
w dowolnym momencie, jak również prawo do czasowego lub całkowitego wstrzymania programu
SINDBAD-EUROBUS.
Stałego Klienta „SINDBAD Club”.
• wykupienia do biletu zniżkowego biletu ze zniżką 40% (dziecko do 12 lat),
Wszelkich informacji dotyczących „SINDBAD Club” udzielają pracownicy Infolinii
od taryfy standardowej SINDBAD-EUROBUS
SINDBAD Sp. z o.o. w Opolu, tel. + 48 77 443 44 44, 801 22 33 44.
7. Karta nie upoważnia do:
Przywileje posiadania karty SINDBAD CLUB:

- 15% zniżki przy przejazdach liniami autokarowymi platformy SINDBAD
- pierwszeństwo przy rezerwacji miejsca na przejazd
- wybór miejsca w autokarze (w zależności od wolnych miejsc w autokarze)

- zabranie dodatkowych 10 kg bagażu bez dopłaty (w zależności od wolnego
miejsca w lukach bagażowych)
- otrzymanie bezpłatnego, ciepłego napoju podczas podróży(kawa lub herbata)

