
 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ  

„Dzień Babci i Dziadka 2018 : Bezpieczny Pasażer-Bądź widoczny!” 

1. Organizatorem akcji promocyjno-informacyjnej „Dzień Babci i Dziadka 2018: 

Bezpieczny Pasażer-Bądź widoczny!”, zwanej dalej Akcją – jest Zarząd 

Transportu Miejskiego w Poznaniu.  

2. Akcja ma zachęcić pasażerów do noszenia odblasków w celu zwiększenia ich 

widoczności na drogach, w szczególności w okresie jesienno-zimowym, w 

terenach niezabudowanych i słabo oświetlonych. 

3. Akcja polega na oferowaniu przez pracowników Punktów Obsługi Klienta ZTM 

Poznań gadżetów promocyjno-informacyjnych klientom, którzy 19.01.2018 r. 

doładują Poznańską Elektroniczną Kartę Aglomeracyjną poprzez zakup biletu 

okresowego lub/i zasilenie środkami tPortmonetki.  

4. W przypadku doładowania karty PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM 

Poznań, pracownik POK ZTM oferuje gadżet promocyjno-informacyjny po 

dokonaniu transakcji. 

a. W przypadku doładowania karty PEKA w wymienionych poniżej innych 

kanałach sprzedaży:  

b. biletomatach stacjonarnych, 

c. punktach sprzedaży biletów,  

d. poprzez portal: www.peka.poznan.pl  

gadżety promocyjno-informacyjne są oferowane WYŁĄCZNIE w Punktach 

Obsługi Klienta ZTM w terminie obowiązywania Akcji oraz do 2 dni roboczych 

po jej zakończeniu, tj. do 23.01.2018 r. Warunkiem otrzymania gadżetu 

informacyjno-promocyjnego jest okazanie pracownikowi POK ZTM dokumentu 

potwierdzającego doładowanie karty PEKA w terminie obowiązywania Akcji, np.: 

potwierdzenia doładowania z biletomatu, potwierdzenie doładowania w PSB lub 

wydruk potwierdzający „powodzenie transakcji zakupu produktów” poprzez 

portal PEKA. UWAGA! Otrzymanie gadżetu informacyjno-promocyjnego w 

terminie 22.01-23.01.2018 r. jest możliwe pod warunkiem, że liczba gadżetów 

przeznaczonych na Akcję określonych w Załączniku do niniejszego Regulaminu 

nie zostanie wyczerpana w terminie prowadzenia Akcji, tj.: 19.01.2018 r. 

http://www.peka.poznan.pl/


5. Informacje dotyczące sieci sprzedaży i punktów doładowań karty PEKA znajdują 

się na stronach internetowych: www.ztm.poznan.pl oraz www.peka.poznan.pl 

6. Liczba gadżetów promocyjno-informacyjnych przeznaczonych na Akcję jest 

określona w załączniku do niniejszego Regulaminu. 

7. Akcja jest prowadzona w terminie określonym w pkt 3 lub do momentu 

wyczerpania przeznaczonych na nią gadżetów promocyjno-informacyjnych. 

8. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za 

niezależne od organizatora okoliczności, które uniemożliwiły klientowi 

skorzystanie z akcji promocyjno-informacyjnej. 

9.  Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zastrzega sobie prawo do 

zakończenia akcji w dowolnej chwili. 

10.  Informacja o Akcji jest umieszczana na stronie internetowej: 

www.ztm.poznan.pl  oraz w Punktach Obsługi Klienta ZTM Poznań. 
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