Regulamin usługi KONTO VIP dla konta w systemie KupBilet.pl
wersja 1.01.002 stan na dzień 30.11.2015 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Usługa KONTO VIP świadczona jest przez Fincerto Sp. z o. o., z siedzibą w Bytomiu przy
ul. Bernardyńskiej 1.
2. Przystąpienie do Usługi KONTO VIP uprawnia do uzyskania i korzystania z dodatkowych korzyści
przyznawanych Użytkownikowi VIP, przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym
Regulaminem konta VIP.
3. Użytkownik korzystający z usługi KONTO VIP zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
4. Użytkownik usługi KONTO VIP, zwany też dalej Użytkownikiem VIP.

§ 2. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW USŁUGI KONTO VIP
1. Do korzystania z usługi KONTO VIP uprawnieni są Użytkownicy systemu KupBilet.pl , którzy spełnili
łącznie następujące warunki:
a. dokonali pełnej rejestracji konta w systemie KupBilet.pl,
b. zaakceptowali Regulamin usługi KONTO VIP, REGULAMIN SERWISU KUPBILET.PL oraz
politykę plików cookie,
c. opłacili należną, bezzwrotną opłatę roczną w wysokości 2 zł miesięcznie, czyli 24 zł
brutto za rok, płatne z góry.
d. są osobami pełnoletnim, posiadającymi zdolność do czynności prawnych.
2. Po pozytywnym przejściu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje Konto Podstawowe,
umożliwiające korzystanie podstawowych funkcjonalności Serwisu KupBilet.pl. Korzystanie z usług,
uprawnień czy upustów Serwisu niedostępnych w ramach Konta Podstawowego wymaga
dokonania stosownej opłaty i skorzystania z usługi KONTO VIP.
3. Po dokonaniu opłaty Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z funkcjonalności Serwisu
dostępnych dla KONTA VIP.
4. Użytkownik usługi KONTO VIP jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych
umożliwiających rejestrację Konta i realizację usługi KONTO VIP. Użytkownik usługi KONTO VIP
oświadcza, że podane przez Niego dane są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
5. Ważność rejestracji, o której mowa w ust.1 , potwierdza wiadomość e-mail wysłana na adres
Użytkownika usługi KONTO VIP.
6. Jednemu loginowi w systemie KupBilet.pl można przypisać nie więcej niż jedno KONTO VIP.
7. Informacje zgromadzone na Koncie Użytkownika VIP dostępne są dla Usługodawcy oraz dla
Pomiotu do którego Użytkownik VIP skierował Zamówienie lub z którym zawarł Umowę Sprzedaży.
8. KONTO VIP dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiednie Login i Hasło.
9. Użytkownik usługi KONTO VIP ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i
Hasła osobom trzecim, w tym za składane zamówienia oraz treści zamieszczane przez te osoby
trzecie.
10. Wniesienie opłaty uprawnia użytkownika do korzystania z usługi KONTO VIP przez okres jednego
roku. Czas ważności usługi rozpoczyna bieg od dnia zaksięgowania całości wpłaty za należną
składkę.
11. Prawo do usługi KONTO VIP nie jest zbywalne, nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.

12. Nie skorzystanie z udostępnianych korzyści dla użytkownika usługi KONTO VIP nie uprawia
użytkownika do zwrotu wniesionej składki.
§ 3. KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA KONTA VIP
1. Klient VIP po spełnieniu warunków, określonych w § 2. ust 1, może uzyskać:
a. Dostęp do wybranych ofert przedsprzedażowych
b. Dostęp do wybranych specjalnych ofert biletowych, specjalnych miejsc itp.
c. Możliwość wydłużenia ważności nieopłaconego zamówienia
d. Zaproszenia na wybrane eventy (gratisowe)
e. Specjalną ofertę cenową na wybrane wydarzenia
f. Dedykowany newsletter z nowościami
g. Rabat do 100% na koszt wydruku własnego
h. Obniżony koszt wysyłki biletów
i. Rabat do 100% na koszt połączenia rezerwacji
j. Rabat do 100% na opłaty za koszt rezerwacji
k. Możliwość uzyskania dodatkowych rabatów okolicznościowych na zakup produktów
firm partnerskich
l. Możliwość brania udziału w konkursach, akcjach promocyjnych, loteriach
skierowanych do użytkowników KONTA VIP na warunkach określonych osobnym
dokumentem.
§ 4. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
1. Usługodawca umożliwi skorzystanie z usługi KONTO VIP każdemu użytkownikowi, który spełni
warunki opisane w § 1 ust 1.
2. Usługodawca zobowiązuje się udostępnić użytkownikom usługi KONTO VIP możliwość korzystania
z funkcjonalności Serwisu dostępnych dla KONTA VIP.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. sposób, w jaki użytkownicy korzystają z usługi KONTO VIP, ani za jakiekolwiek wynikłe
z tego skutki,
b. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie loginu i hasła użytkownika,
niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie
trzeciej przez użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),
c. udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych
przepisów prawa,
d. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania.
e. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy
użytkownika w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
4. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu, lub zasad regulaminu Serwisu KupBilet.pl
Usługodawca ma prawo zablokować użytkownikowi usługi KONTO VIP. Konto jest blokowane na
okres 7 dni, w czasie których Użytkownik ma możliwość złożenia wyjaśnień, jeśli w tym czasie
wyjaśnienia nie zostaną dokonane, lub zostaną dokonane na niekorzyść użytkownika,
Usługodawca ma prawo usunąć konto tego użytkownika, w tym KONTO VIP.
5. W przypadku zablokowania konta użytkownika, w tym KONTA VIP zgodnie z regulaminem
KupBilet.pl, nie ma możliwości zwrotu kwoty wniesionej opłaty za usługę KONTO VIP.

6. Opłata roczna może ulegać zmianom na podstawie czasowych lub okazjonalnych ofert
specjalnych.
7. Usługodawca nie gwarantuje uprawnień opisanych w § 3 ust 1. dla każdego wydarzenia
dostępnego w serwisie KupBilet.pl
8. Usługodawca zastrzega, iż w systemie KupBilet.pl mogą się pojawiać opłaty niezależne od
Usługodawcy, za tzw. szybkie przelewy (DOTPAY, PRZELEWY24). Opłaty te będą doliczane do
zamówienia i pobierane na rzecz zewnętrznych kosztów operacyjnych takiego przelewu.
9. Usługodawca ma prawo w każdej chwili zawiesić sprzedaż usługi KONTO VIP lub ograniczyć
jej dostępność ilościowo.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie
zmiany stają się obowiązujące w momencie ich umieszczenia w regulaminie oraz na stronach
Usługodawcy.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych użytkowników usługi KONTO VIP zgodnie z ustaw ą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej:
„Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Fincerto Sp. z o. o.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany niniejszego regulaminu będą publikowane na bieżąco, przez usługodawcę, poprzez
publikację aktualnego tekstu regulaminu w serwisie KupBilet.pl wraz z informacją o dokonaniu
zmiany w przypadku użytkowników zarejestrowanych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie obowiązujące w tym
zakresie odpowiednie przepisy prawa.

