NA STRONIE SKLEP.PGENARODOWY.PL
§ 1.
Definicje

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Bilet
w imieniu swoim lub
jakiejkolwiek innej osoby/osób lub podmiotu/podmiotów, umowy z Operatorem lub
Organizatorem;
Bilet Grupowy
Regulaminie Wydarzenia;
Bilet Imienny
na teren Stadionu;
Bilet Indywidualny
jest Biletem o
wyniku zastosowania ulgi przewidzianej
przez Operatora lub Organizatora dla danej kategorii osób lub podmiotów;
Operator PL.2012+ sp. z o.o. z
Warszawie, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901

Warszawy w Warszawie,
Gospodarczy
umerem
KRS 0000293205, o kapitale
PGE Narodowego w Warszawie;
7) Organizator
podmiot
y
Stadionu;
8) Regulamin niniejszy regulamin;
9) Regulamin Stadionu
regulamin PGE Narodowego,
y na stronie
www.pgenarodowy.pl;
10) Regulamin Wydarzenia
dokumentu;
11) Stadion wielofunkcyjny obiekt budowlany PGE Narodowy w Warszawie;
12) System
sklep.pgenarodowy.pl;
13)
wykorzystaniem
Systemu;
14)
Systemu;
15) Wydarzenie
rozrywkowa lub inna impreza, o
o
, lub inne
np.: parking.
§ 2.
Postanowienia ogólne
1.

dystrybucji Towarów i Biletów na Wydarzenia
z wykorzystaniem Systemu w zakresie, w

2.
3.

Zakup Biletu przy
Regulaminu i Regulaminu Wydarzenia, na które kupowany jest bilet.

4.
5.

azane w §1 pkt. 9)-10).
Aktualny grafik dni i
informacyjnych Stadionu oraz na stronie sklep.pgenarodowy.pl

punktach

§ 3.
Rejestracja
1.
rejestracji w Systemie zgodnie z
indywidualnego konta w
w formacie pdf

tym paragrafie. Zarejestrowanie
, pobrania biletu
transakcji poprzez automatyczne
.

2.
zamówienia o odpowiednie dane osobowe

do zrealizowania zamówienia.

3.
4.

5.

formularzu rejestracji adres e-mail
rejestracji konta
w Systemie.
W przypadku problemów z
-mail.

6.
poprzez przes
wskazany w § 11. ust. 1 adres e-mail dania usuni cia konta lub w formie tradycyjnej poprzez
. W przypadku przes ania dania z innego adresu e-mail ni
podany podczas rejestracji lub w przypadku formy tradycyjnej
nazwisko U ytkownika
oraz adres e-mail podany w formularzu rejestracji).
7.
, w celu dokonania transakcji
wymagane jest zaakceptowanie
1)
oraz
2)
8.
formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia.
9.
10.

za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie,
które uz
indywidualnym loginem i

11.
przerwy ora
technologicznych lub z

przyczyn i warunków technicznych,

12.

sieci
Internet z przyc

13.
-

w Warszawie (03-901 Warszawa), przy Al. Ks. J.
-mail i przetwarzanie
jest dobrowol
w dowolnym momencie.

§ 4.
Zakup z wykorzystaniem Systemu
1.

Zasady ogólne:
1)
Towary zgodne z cennikami umieszczonymi na stronie
sklep.pgenarodowy.pl lub w punktach informacyjnych PGE Narodowego lub z cennikiem
ustalonym przez Organizatora;
2)
a w przypadku Towarów od odpowiednich stanów magazynowych;
3)
4)
boru Biletu;
5)
Wydarzenia, a Biletów Indywidualnych Indywidualnych w
6)

uwagi na wyczerpanie limitu
miejsc na Wydarzenie;

7)

lone w

2.
1)

przy czym wybór Biletu lub
Towaru równoznaczny jest z dokonaniem je
równoznacznego z

2)

Towaru i
zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu;

3)
4)
3.

wi

Systemie.
amówienia zgodne z

-mail z

4.
1)
lub tradycyjnego przelewu bankowego;
2)

z

Poznaniu, wpisanej do rejestru

Nowe Miasto i Wilda w
http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-iinformacje;
3)

czasie przewidzianym przez Operatora lub
zamówienie, o której mowa w
zamówienia;

utomatyczne anulowanie

4)
5)

wyczerpania wolnych miejsc na Wydarzenie lub stanu magazynowego Towaru.
wania przez Operatora

6)

przekazanie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone
-mail wskazany

5.

-line w
podawania przyczyn.

6.

za skutki podania przez siebie
formularzu zamówienia.

nieprawdziw
7.

8.

realizacji zamówienia w
fakcie Operatora.
Na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017
w odniesieniu do umowy

§ 5.
Rachunki i faktury
1.
2.

Ceny Towarów i
Zgodnie z

podatek VAT.
Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie

biletów w zakresie zamówienia i
w

podlega fiskalizacji,

3.

- Faktura formie elektronicznej, na adres e-mail
podany przy rejestracji. Zgoda, o której mowa w
Operatora lub Organizatora do wystawiania i

formie papierowej.

4.
formularzu faktury.
§6.

1.

Bilety zakupione w
punktach, lub
W

2.

potwierdzenia realizacji
zamówienia na wskazany w formularzu adres e-mail.

3.
zamówienia osobom trzecim, a w
Bi
4.
w
5.
posiadacza.
6.

ych w Regulaminie Wydarzenia
uje -

7.

tym samym nie
Wydarzeniu.

8.

Bilety odebrane w punkcie, o którym mowa w
którym mowa w zdaniu
Wydarzeniu.

9.
przerobiony, uszkodzony, zgubiony, zniszczony lub uprzednio wykorzystany.
§ 7.
Odbiór Towarów
1.

Towary zakupione z
punkcie informacyjnym na terenie Stadionu za
okazaniem dowodu zakupu Towaru.

2.

wybrany

3.
4.
5.

Towarem
do od
i
§8.
Reklamacje, zwrot i wymiana Biletów

1.
2.

Bilet zakupiony z wykorzystaniem Systemu nie podlega zwrotowi lub wymianie, z
tym paragrafie.
oinformuje o tym fakcie
poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie sklep.pgenarodowy.
oparciu o dane zawarte w

3.

Warunki zwrotu biletów w
.pgenarodowy.pl informacje
o sposobie zwrotu Biletów.

4.
Organizatora.
§9.
Reklamacje, zwrot i wymiana Towarów
1.

Zgodnie z

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
terminie 14
tym terminie pisemnego

Regulaminu).

2.

W przypadku, o którym mowa w
Towaru w

grani
którym mowa w

dowód zakupu Towaru.

Operator nie odbiera
3.
w celu niezwi
reklamacji w

ile w terminie dwóch

Operatora o stwie
4.
reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i
do Regulaminu, w
Towaru na nowy albo uiszczonej ceny.
5.
wymiany Towaru i
o którym mowa w ust. 4 pow

formularzu,

6.
uiszczonej ceny w
przypadku rozpatr
przypadku, gdyby
koszty.
7.
z

§ 10.
Ochrona dan
1.

podaje
w celu rejestracji w Systemie, realizacji zamówienia,
oraz w celu wszelkich

2.
3.

4.

w formularzu zamówienia.
Wszelkie dane osobowe pozyskiwane przez Operatora w
w celach przekazywania informacji o wydarzeniach i
osobowe.
Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odb
- do dnia 24 maja
2018 r. ustawie z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), a od dnia 25 maja 2018 r. - przy
Europejskiego i Rady (ue)
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
oraz w Ustawie
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z

z dnia 18 lipca 2002 r. o
).
5.
6.

a swoje dane osobowe w
Administratorem danych, o których mowa w ust 1., jest Operator.

7.
jej
a.
b.
podatkowych i rachunkowych.
8.

zania danych:
a.
b.
kalendarzowego, w któr
c.
d.

rzane
w
marketingowych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
§ 11.

1.

S

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

musi

-mail;

HTML 5 i CSS 3.

2.
(w

3.
z publicznej sieci teleinformatycznej.
§ 12.

1.

2.

Biletów
z wykorzystaniem Systemu nieuregulowanych w
Operatorem pod adresem e-mail: rezerwacje@pgenarodowy.pl
pgenarodowy.pl
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie
cywilnego.

3.

wydrukowanie.
4.
5.

zamówienia.
Niniejszy Regulamin wchodzi w

dniu 21.05.2018 r.

.................................

Adres e-

Numer kontak
INFORMACJE O PRODUKCIE

[ ]* Reklamacja
..
[ ] wymiana towaru

terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru bez podania
przyczyny




.............................................................................................................................
Czytelny podpis Klienta

