Regulamin oferty „Złap rabat na TAXI”.
Oferta ZŁAP RABAT NA TAXI kierowana jest do wszystkich osób, które posiadają ważny w danym dniu bilet jednorazowy
na przejazd pociągami Arriva RP, a które chcą skorzystać z rabatu na usługę Hallo Taxi Toruń lub Merc Taxi Grudziądz.

1.
1.

Uprawnieni

Z rabatu może skorzystać każda osoba, która posiada bilet jednorazowy na przejazd pociągami Arriva RP i
która po okazaniu ważnego w danym dniu biletu po wejściu do taksówki poinformuje o chęci skorzystania z
rabatu.

2.

Zakres ważności

1.

Oferta obowiązuje od dnia 15.04.2016 roku.

2.

Bilet na przejazd Arriva RP uprawnia do rabatowego przejazdu Hallo Taxi w Toruniu i Merc Taxi w Grudziądzu.
Data ważności biletu kolejowego musi być zgodna z dniem wykonania usługi przewozu taksówką.

3.
1.

Warunki stosowania

Bilet można nabyć:
•

w kasach biletowych Arriva RP (Grudziądz, Świekatowo, Bydgoszcz Główna),

•

na pokładach pociągów Arriva RP, zgodnie z Regulaminem przewozu Arriva RP, w przypadku odprawy
podróżnych ze stacji z czynnymi kasami biletowymi należy pobrać opłatę za wydanie biletu w pociągu,

•

w automatach biletowych na stacjach: Toruń Główny, Toruń Wschodni, Chełmża, Tuchola, Bydgoszcz,

•

poprzez internetowy system sprzedaży dostępny na stronie www.arriva.pl,

•

w kasach spółki Przewozy Regionalne,

•

w aplikacjach: moBILET, Skycash.

2.

O chęci skorzystania z promocji kierowcę należy poinformować zaraz po wejściu do taksówki.

3.

Usługa promocyjna realizowana jest na odcinku dworzec kolejowy (Toruń Główny, Miasto, Wschodni lub
Grudziądz, Przedmieście, Mniszek) – miejsce wskazane przez klienta lub miejsce rozpoczęcia usługi – dworzec
kolejowy (Toruń Główny, Miasto, Wschodni lub Grudziądz, Przedmieście, Mniszek).

4.

Podczas podróży pociągiem na odcinku Toruń – Grudziądz lub Grudziądz – Toruń klient może skorzystać z
usługi Hallo Taxi i Merc Taxi w obu miastach po okazaniu jednego biletu.

4. Ulgi rabatowe
1.

Halo Taxi w Toruniu oraz Merc Taxi w Grudziądzu udzieli:
•

15% zniżki rabatowej po okazaniu biletu zakupionego przez Internet na stronie www.arriva.pl,

•

10% zniżki rabatowej po okazaniu biletu z innych kanałów sprzedaży (kasa biletowa, automat
biletowy, aplikacje mobilne).

2.

Zniżki rabatowe nie podlegają kumulacji przy przejeździe więcej niż jednej osoby. Maksymalna wartość
zniżki przy jednym przejeździe wynosi 10% lub 15% w zależności od kanału zakupu biletu, zgodnie z
podziałem w pkt. 1

5. Dane kontaktowe
1.

2.

Dane kontaktowe:
•

Halo Taxi w Toruniu: 56 33 33 333

•

Merc Taxi w Grudziądzu: 800 100 200

Arriva RP zachowuje prawo do całkowitej likwidacji tej oferty bez podania przyczyny.

