Rabat
Busa

na

bilety

Polskiego

Własnie dotarła do nas informacja, która Was z pewnością
ucieszy. Bilety Polskiego Busa mogą być tańsze, jak zapraszamy
do lektury…
Dotarła do nas informacja o współpracy banku Credit Agricole i
Polskiego Busa, który dołączył do bogatej oferty klubu
rabatowego banku.

Dzięki tej współpracy klienci banku zyskują dodatkowy rabat w
wysokości 5% na bilety Polskiego Busa.
Oto jak to wygląda:

SZCZEGÓŁY OFERTY:
5% rabatu na bilety autokarowe. Aby skorzystać z rabatu,
należy pobrać unikalny kod rabatowy i wykorzystać go podczas
składania zamówienia. Jeden użytkownik może pobrać i
wykorzystać jeden kod rabatowy.
Poniżej regulamin oferty
Regulamin korzystania z kodu rabatowego PolskiBus.com
1. Kod rabatowy (w postaci ciągu cyfr lub cyfr i liter)

obowiązuje na jednorazowy przejazd
dla jednej osoby na wybranej trasie krajowej/międzynarodowej
realizowanej przez
PolskiBus.com.
2. Kodu rabatowego nie można zamienić na inną formę
obniżającą cenę biletu ani na
ekwiwalent pieniężny w całości lub części.
3. Wartość kodu rabatowego nie może być dzielona ani kod
rabatowy nie może być on
wykorzystywany na kilka przejazdów.
4. Kod rabatowy jest ważny do wykorzystania od dnia
1.10.2017r.do dnia 31.12.2017r. Data
ważności dotyczy zarówno terminu nabycia kodu rabatowego, jak
i terminu podróży.
5. Aby zrealizować kod rabatowy, należy dokonać rezerwacji
biletów na stronie
www.polskibus.com, wpisując indywidualny kod rabatowy w polu
„Kod promocyjny” w
wyszukiwarce połączeń.
6. Użycie kodu spowoduje obniżenie ceny biletu o 5% . Kod
rabatowy nie obejmuje 1 zł
opłaty rezerwacyjnej
rezerwacji).
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7. Cena biletu nie może zostać obniżona poniżej 1 zł.
8. Kod rabatowy nie obowiązuje na trasy partnerskie, tj.
trasy realizowane przez
przewoźników innych niż PolskiBus.com.
Jak skorzystać z oferty?
Posiadacze konta w banku mogą pobrac kupon rabatowy. Po jego
pobraniu zostanie wygenerowany kod promocyjny, który po
wpisaniu obniży cenę biletu o 5%.
Więcej szczegółów już wkrótce. My możemy jedynie Wam jeszcze
tyle zdradzić, że nie jest to ostatnie słowo w kwestii ofert
Polskiego Busa.

Bądźcie na bieżąco i polubcie nasz FP lub Twittera
Informację o współpracy podał jako pierwszy rzecznik banku
Credit Agricole
Nowy partner w Klubie Rabatowym #CreditAgricole. Do końca
roku klienci mogą korzystać ze zniżek w @PolskiBuscom:
https://t.co/tK61Z8BANP pic.twitter.com/MQKqtreXFq
— PrzemysławPrzybylski (@przybylskipp) 6 października 2017
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