
   

 
Stacja Nowa Gdynia 2018.12.27 

 

Akcja promocyjna – Poleć SNG znajomemu 
 
 

Czas trwania akcji: styczeń – marzec 2019r. 
 

1. Akcja ma na celu pozyskanie nowych klientów Stacji Nowa Gdynia. 

2. Akcja promocyjna dotyczy obecnych klientów korzystających ze Stacji Nowa Gdynia 

tzw. „polecających” i nowych, tzw. „polecony”,  

3. Przez nowych klientów rozumiemy osoby, które nie posiadają lub nie posiadały w 

ciągu ostatnich 12 m-cy karty członkowskiej SNG. 

4. Mechanizm akcji:  

a. każdy klient Stacji Nowa Gdynia może polecić korzystanie z SNG innej osobie 

b. gdy polecona osoba wykupi kartę członkowską oraz wskaże w trakcie 

rejestracji z czyjego polecenia rozpoczęła korzystanie z usług SNG, uzyskuje 

status osoby „polecanej” a klient, który daną osobę polecił uzyskuje statut 

osoby „polecającej” 

c. Jeśli w ciągu miesiąca kalendarzowego „polecający” oraz „polecany” 

skorzystają 8-krotnie z usług SNG (każda z tych osób niezależnie), przysługuje 

im (każdemu z osobna) zaproszenie zwane „voucherem” o wartości 100 zł do 

restauracji Dzika Kaczka znajdującej się na terenie Stacji Nowa Gdynia. 

Wymagana może być wcześniejsza rezerwacja, a niektóre terminy mogą nie 

być dostępne. 

d. Z promocji można skorzystać jednorazowo, a 8 -krotne skorzystanie z usługi 

musi się zamknąć się w czasie trwania jednego z trzech miesięcy, w których 

obowiązuje akcja promocyjna. 

5. Aby skorzystać z promocji i otrzymać zaproszenie nie jest konieczna żadna deklaracja 

ani dodatkowe zapisy. Podstawą do otrzymania voucheru jest informacja o liczbie 

usług, z których skorzystał klient w systemie obsługi klienta SNG. 



   
6. Usługi, które obejmuje promocja: wstęp do aquaparku, na siłownię, zajęcia fitness, 

aquafitness, badminton, squash. Jako jednorazowe skorzystanie z usługi rozumiemy 

albo jednorazowe wejście albo udział w pojedynczych zajęciach. 

7. Voucher jest ważny przez 30 dni od dnia przyznania.  

8. Voucher jest dokumentem na okaziciela. W celu wykorzystania vouchera okaziciel 

powinien okazać voucher obsłudze restauracji przed złożeniem zamówienia w 

restauracji 

9. Voucher może zostać zrealizowany jednorazowo i nie może być w całości ani w części 

wymieniony na ekwiwalent pieniężny. 

10. Voucherem można opłacać jedynie towary dostępne w ofercie Restauracji Dzika 

Kaczka.  

11.  W przypadku gdy wysokość rachunku będzie mniejsza niż wartość vouchera, 

okazicielowi nie jest zwracana nadwyżka ani nie może być wykorzystana przy 

kolejnym skorzystaniu z usług Restauracji Dzika Kaczka. 

12. W przypadku gdy rachunek w restauracji przekroczy wartość vouchera, różnicę 

okaziciel jest zobowiązany opłacić pieniędzmi.  

13. Voucher nie może służyć do opłacenia wyrobów alkoholowych ani wyrobów 

tytoniowych. 

14. Przeliczenie liczby usług oraz wydawanie zaproszeń odbywa się na wniosek Klienta. 

Nieodebrane zaproszenie nie będą honorowane w kolejnych miesiącach. 

15. Promocja dotyczy wszystkich klientów Stacji Nowa Gdynia i obejmuje posiadaczy 

karnetów SNG, zewnętrznych karnetów firmowych, posiadaczy kart Benefit, FitProfit, 

OKSystem i innych, które są honorowane w Stacji Nowa Gdynia. 

16. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Stacji Nowa Gdynia sp. z o.o. 

Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona 

przez Stację Nowa Gdynia sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę, jak i osoba 

współpracująca ze Stacją Nowa Gdynia sp. z o.o. na podstawie umowy 

cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia  

 

 


