
Regulamin Programu Ambasador KOLEO  

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki Programu Ambasador KOLEO na platformie 
internetowej KOLEO, której organizatorem jest Astarium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416223, nr NIP 1132854509 
(zwaną dalej „KOLEO”).  

1. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie  

1.1. KOLEO – internetowy serwis sprzedaży biletów kolejowych na pociągi następujących 
przewoźników: Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna, Przewozy Regionalne, Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych 
działających pod adresem koleo.pl.  

1.2. Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która przystąpi do Programu Polecającego. 
1.3. Program Ambasador KOLEO – program dedykowany dla najbardziej aktywnych 
użytkowników KOLEO polegający na przekazaniu specjalnego, indywidualnego, 
alfanumerycznego kodu o wartości 5 zł na konto KOLEO dla Polecającego i Polecanego przy 
spełnieniu odpowiednich warunków.  

1.4. Polecający – uczestnik serwisu KOLEO, który nabył od momentu założenia swojego konta 
6 dowolnych biletów kolejowych przez platformę KOLEO. 
1.5. Polecany – uczestnik, który posiada konto, ale nie dokonał jeszcze zakupu biletu 
kolejowego przez platformę KOLEO lub użytkownik, który dopiero założy konto na platformie 
KOLEO.  

1.6. Kod polecający – alfanumeryczny kod, który Polecany powinien wpisać podczas zakupu 
pierwszego biletu przez platformę KOLEO, jeżeli chce wziąć udział w Programie Polecającym. 
1.7. Premia polecająca – premia w wysokości 5zł, która wpływa na indywidualne konto 
KOLEO Polecającego i Polecanego przy spełnieniu odpowiednich warunków, wymienionych 
w punkcie 2.  

2. Warunki ogólne  

2.1. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która posiada lub założy konto w serwisie 
KOLEO. 
2.2. Każdemu Polecającemu przysługuje dowolna ilość Kodów polecających. Suma 
otrzymanych Premii polecających nie może przekroczyć 50 zł.  

2.3. Premia polecająca na koncie KOLEO obu Uczestników pojawi się w ciągu 7 dni po 
zakończeniu pierwszej podróży przez Polecanego. 
2.4. Premia polecająca nie podlega sprzedaży ani wymianie na ekwiwalent pieniężny. 2.5. 
Kod polecający podlega ograniczeniom i działa przy dowolnym bilecie kolejowym 
zakupionym przez platformę KOLEO o wartości minimalnej 6 zł.  



2.6. Uczestnicy wykorzystujący Premię polecająca podczas kupna biletów, nie są uprawnieni 
do ich zwrotu.  

3. Zasady korzystania z Programu Ambasador  

3.1. Kod polecający może być wykorzystany tylko przez osoby posiadające konto na 
platformie KOLEO. Oznacza to, że Uczestnik musi zarejestrować się na platformie KOLEO i 
być zalogowany podczas zakupu biletu kolejowego. 
3.2. Każdy Uczestnik promocji może tylko raz wykorzystać Kod polecający z Programu 
Polecającego. Kod polecający nie obowiązuje jeżeli Uczestnik kupił wcześniej bilet przez 
portal KOLEO. 
3.3. Aby skorzystać z Kodu polecającego, Polecany przy zakupie pierwszego biletu w miejscu 
„Kodu rabatowego” powinien wpisać alfanumeryczny kod otrzymany od Polecającego. Z 
Premii polecającej Polecany będzie mógł skorzystać przy drugiej podróży.  

4. Reklamacje  

4.1. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności 
przeprowadzenia promocji w czasie jej trwania i nie później niż w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty jej zakończenia. 
4.2. Reklamacje przyjmowane i rozpatrywane są przez KOLEO, przy czym można je składać: 
a) drogą elektroniczną na adres: reklamacje@koleo.pl  

b) listownie – na adres: KOLEO, Al. Mickiewicza 15, 90-443 Łódź. 
Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: adres email, użyty podczas 
zakupu biletu w serwisie KOLEO oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację i 
wskazujących na uprawnienie danej osoby do skorzystania z Programu Polecającego wraz z 
przedstawieniem odpowiednich dowodów na te okoliczności. 
4.3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
kalendarzowych od ich otrzymania. Jeśli Organizator nie odniesie się do niej w terminie 30 
dni kalendarzowych od daty otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za 
uzasadnioną.  

5. Postanowienia końcowe  

5.1. KOLEO zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu zgodnie z właściwymi 
przepisami. 
5.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: 
https://pomoc.koleo.pl/kat/regulaminy-taryfy-i-przepisy  

5.3. KOLEO zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Ambasador bez podania 
przyczyny. 
5.4. KOLEO, które oferuje w ramach promocji Premie polecająca oświadcza, że promocja nie 
jest grą losową, zakładem wzajemnym, jakąkolwiek grą, której wynik zależy od przypadku ani 
żadną inną formą prowadzenia działalności przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 
r. o grach hazardowych. 
5.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały 



przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5.6. Regulamin obowiązuje od 08.11.2016 r.  

 


