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Regulamin Programu SKY BENEFIT dla pasażerów
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta
1.

Definicje

1.1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje użytych w nim pojęć:
1.1.1. PL Łódź - Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94 - 328),
przy ul. Gen. S. Maczka 35.
1.1.2. Program SKY BENEFIT - program dla pasażerów lotów czarterowych z wylotem PL Łódź.
1.1.3. Strona internetowa programu - www.skybenefit.pl - oficjalna strona programu SKY BENEFIT
zawierająca aktualne informacje dotyczącego zasad jego funkcjonowania.
1.1.4. Partner programu - podmiot współpracujący z PL Łódź na podstawie odrębnego
porozumienia, oferujący zniżki dla pasażerów PL Łódź.
1.1.5. Agent - turystyczne biuro agencyjne, franczyzowe lub własne organizatorów turystycznych,
prowadzące sprzedaż biletów lotniczych i/lub ofert turystycznych na mocy aktualnych umów
agencyjnych z organizatorem turystycznym lub oferty własnej.
1.1.6. Pasażer - pasażer lotu czarterowego z wylotem z Łodzi, posiadający ważną umowę zgłoszenie
na uczestnictwo w imprezie turystycznej, kartę pokładową lub voucher.
1.1.7. Umowa zgłoszenie - umowa zawarta pomiędzy osobą fizyczną a agentem turystycznym
uprawniająca go do uczestnictwa w imprezie turystycznej z wylotem z Łodzi.
1.1.8. Lot czarterowy - lot zorganizowany przez organizatora turystycznego.
1.1.9. Lot regularny – lot, którego organizatorem jest linia lotnicza.
1.1.10. Bon zakupowy SKY BENEFIT - ekwiwalent gotówki o nominale na nim wskazanym.
2.

Okres obowiązywania

1.1.

III (trzecia) edycja Program obowiązuje od dnia 28 listopada 2014 roku do 30 listopada 2015

roku, tym samym znosząc postanowienia opisane w Regulaminach dotyczących poprzednich

edycji Programu, za wyjątkiem zapisów dotyczących konkursu Sky Benefit.
3.

Zasady

Pasażer każdego planowego lotu czarterowego z PL Łódź, objętego programem uprawniony jest do
następujących zniżek udzielanych przez:
3.1. Partnerów Programu SKY BENEFIT:
3.1.1. Aelia DUTY FREE (parter, hala odlotów) - 10% od cen regularnych na cały asortyment z
wyłączeniem wyrobów tytoniowych;
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3.1.2. Cafe Miś (I piętro, hala ogólnodostępna) - 10% od cen regularnych na cały asortyment;
3.1.3. Keraniss (parter, hala odlotów) - 5% od cen regularnych na cały asortyment z wyłączeniem
wyrobów tytoniowych przeznaczonych dla pasażerów odlatujących do krajów UE;
3.1.4. PHU Konrad (parter, hala odlotów) - 10% od cen regularnych na cały asortyment z
wyłączeniem wyrobów tytoniowych, doładowań telefonicznych i prasy;
3.1.5. Stop & Eat Express Bar (parter, hala ogólnodostępna) - 10% od cen regularnych na cały
asortyment;
3.1.6. The Coffee House (parter, hala ogólnodostępna) - 10% od cen regularnych na cały
asortyment;
3.1.7. Taxi 400 400: - 20% na kursy do PL Łódź / z PL Łódź;
3.1.7.1.

Zniżką zostaną objęte kursy tylko i wyłącznie realizowane na trasie do / z Portu

Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta, bezpośrednio przed wylotem z Łodzi lub bezpośrednio
po przylocie do Łodzi;
3.1.7.2.

Zniżka realizowana jest poprzez zgłoszenie dyspozytorowi pod numerem telefonu 800

400 400 lub 42 6400 400 wykonania kursu w ramach programu Sky Benefit i podanie hasła „SKY
BENEFIT". Do zrealizowania zniżki niezbędne jest także okazanie kierowcy ważnej umowy
zgłoszenia, vouchera lub karty pokładowej.
3.1.7.3.

Zniżka

udzielana

jest

dla

taksówek

osobowych

mogących

przewieźć

maksymalnie 4 osoby + kierowca;
3.1.8. Radio Taxi Dwa Dwa:
3.1.8.1.

Kursy w granicach administracyjnych miasta Łodzi - 10% zniżki;

3.1.8.2.

Kursy poza granice administracyjne miasta do 50 km - 10% zniżki;

3.1.8.3.

Kursy poza granice administracyjne miasta ponad 50 km - 41% zniżki;

3.1.8.4.

Zniżki udzielane są od cen opublikowanych w cenniku Radio Taxi Dwa Dwa na stronie

internetowej http://www.196-22.eu/taxi/cennik_indywidualny.html
3.1.8.5.

Objęte zniżką są kursy tylko i wyłącznie realizowane na trasie do / z Portu

Lotniczego Łódź, bezpośrednio przed wylotem z Łodzi lub bezpośrednio po przylocie do Łodzi.
3.1.8.6.

Zniżka realizowana jest poprzez zgłoszenie dyspozytorowi pod numerem telefonu

800 300 200 lub 196 22 (z telefonów komórkowych 800 300 200 lub 42 196 22) wykonania kursu w
ramach programu Sky Benefit podając hasło „SKY BENEFIT". Do zrealizowania zniżki niezbędne jest
także okazanie kierowcy ważnej umowy zgłoszenia, vouchera lub karty pokładowej.
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3.1.9. Loft Aparts, apartamenty hotelowe (90-350 Łódź, ul. Tymienieckiego 25c, tel. 730 252 525,
www.loftaparts.pl) – 10% zniżki na noclegi za okazaniem ważnej umowy zgłoszenia lub karty
pokładowej w recepcji.
3.1.10. Zniżki o których mowa w pkt. 3.1.1. do 3.1.6. są realizowane po okazaniu ważnej umowy
zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej, karty pokładowej lub vouchera przed złożeniem
zamówienia / dokonaniem zakupu.
3.1.11. Zniżki o których mowa w pkt. 3.1.1. do 3.1.6. nie łączą się z innymi aktualnie obowiązującym
promocjami prowadzonymi niezależnie przez Partnerów Programu.
3.2.

Port Lotniczy Łódź:

3.2.1. Parking - pasażerowie lotów czarterowych z PL Łódź są uprawnieni do skorzystania z
preferencyjnych cen za parkowanie aut na terenie parkingów PL Łódź. Ceny zostały wyszczególnione
w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3.2.2. Aby skorzystać z preferencyjnych cen, pasażer zobowiązany jest zgłosić się po przylocie do
Biura Obsługi Parkingu w celu okazania ważnej umowy zgłoszenia, karty pokładowej lub vouchera.
Niezgłoszenie się do Biura Obsługi Parkingu przed opuszczeniem miejsca parkingowego
uniemożliwi skorzystanie z oferty.
3.3.

Realizacja bonów zakupowych SKY BENEFIT

3.3.1. Pasażerowie, którzy do zakupionej rezerwacji otrzymają od Agenta bon zakupowy SKY
BENEFIT są uprawnieni do dokonania zakupów w punkcie Partnera Programu tj. sklepie
Keraniss (parter, hala odlotów Schengen) z wyłączeniem następujących produktów:
3.3.1.1.

Alkohol;

3.3.1.2.

Wyroby tytoniowe przeznaczone dla pasażerów podróżujących do krajów UE.

3.3.2. Bonu zakupowy SKY BENEFIT jest ekwiwalentem gotówki o wskazanym na nim
nominale.
3.3.3. W przypadku gdy wartość dokonanego zakupu będzie większa niż wartość bonu, pasażer
dokonujący zakupu jest zobowiązany dopłacić różnicę.
3.3.4. W przypadku gdy wartość dokonanego zakupu będzie mniejsza niż wartość bonu, nie jest
możliwe dokonanie płatności bonem.
3.3.5. PL Łódź zastrzega, że pozostawia Agentom dowolność w dysponowaniu bonami zakupowymi
SKY BENEFIT, pod warunkiem przyznawania ich pasażerom zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez
PL Łódź.
3.3.6. PL Łódź nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niepełne informacje dotyczące zasad
realizacji bonów przekazane pasażerowi przez Agenta.
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3.3.7. Zrealizowanie bonu jest możliwe tylko po okazaniu go przed złożeniem zamówienia/
dokonaniem zakupu wraz z ważną umową zgłoszeniem lub voucherem.
3.3.8. Bonów nie można ze sobą łączyć, co oznacza, że w ramach jednej rezerwacji można
zrealizować tylko jeden bon, za wyjątkiem sytuacji określonych przez PL Łódź.
3.3.9. Realizacja bonu zakupowego nie łączy się ze zniżką o której mowa w pkt. 3.1.3.
3.3.10. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne dobra nie opisane w niniejszym
Regulaminie.
3.3.11. Bony mogą być realizowane tylko i wyłącznie na terenie Potu Lotniczego w punkcie Partnera,
wymienionym w pkt. 3.3.1. w dniu wylotu, bon niewykorzystany w dniu wylotu traci ważność.
4.
4.1.

Postanowienia końcowe
Informacje dotyczące Programu SKY BENEFIT są dostępne na stronie internetowej

www.skybenefit.pl oraz telefonicznie pod numerem: 42 683 52 56.
4.2.

Skargi lub wnioski należy kierować na adres Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

Sp. z o.o., ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź.
4.3.

Skorzystanie ze zniżek, bonów zakupowych czy wzięcie udziału w konkursie jest

równoznaczne z uczestnictwem w Programie SKY BENEFIT i oznacza akceptację warunków
niniejszego Regulaminu.
4.4.

W

sprawach

nieuregulowanych

odpowiednie przepisy prawa polskiego.

niniejszym

Regulaminem

zastosowanie

mają

www.lotnisko.lodz.pl | www.airport.lodz.pl PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA | LODŹ
WŁADYSŁAW REYMONT AIRPORT

Załącznik nr 1
Ceny Parkingu PL Łódź przysługujące pasażerom lotów czarterowych
Kierunek
Wszystkie

1 tydzień
kierunki czarterowe

oferowane w sezonie letnim 2015

z PL

Łódź 50 PLN
(CENA REGULARNA: 125 PLN)

Regularny Cennik Parkingu dostępny jest pod adresem www.lotnisko.lodz.pl

2 tygodnie
70 PLN
(CENA REGULARNA: 175 PLN)

