
REGULAMIN PROMOCJI  

MAMBONUS W EXPRESS RENT A CAR 

(dalej „Regulamin”) 

  

ORGANIZATOR PROMOCJI 

1. Organizatorem promocji „mamBONUS w Express Rent a Car” (Promocja) jest EXPRESS SPÓŁKA  Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 

30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434068, REGON 008156612, 

NIP 6770046633 (Express). 

  

ZASADY PROMOCJI 

2. Promocja polega na udzieleniu przez Express specjalnego rabatu w wysokości 15% na wynajem 

samochodów dla uczestników programu mamBONUS organizowanego przez Bank BGŻ BNP Paribas 

S.A. pod warunkiem dokonania płatności kartą kredytową Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 

3. Specjalny rabat jest naliczany wyłącznie od cen za wynajem. Rabat nie obejmuje kosztów opłat 

dodatkowych i zamówionego wyposażenia. Do ceny wynajmu należy doliczyć jednorazową opłatę 

przygotowawczą w kwocie 50 zł z Vat.   

4. Oferta dotyczy rezerwacji wszystkich klas pojazdów dostępnych w formularzu rezerwacji.  

5. Formularz rezerwacji zawiera już ceny promocyjne i rabaty naliczą się automatycznie.  

6. Promocja jest dostępna wyłącznie przy składaniu rezerwacji przez formularz na stronie korzystając z 

dedykowanego linku: https://www.express.pl/pl/bookings/step1/promo:BGZBNPPARIBASMAMBONUS 

oraz równoczesnej płatności kartą kredytową Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  

 

CZAS TRWANIA PROMOCJI 

7. Oferta ważna jest w następujących okresach: 

7.1. data złożenia rezerwacji mus mieć miejsce w okresie od 1.03.2017r.  

7.2. data wydania i zwrotu rezerwowanego samochodu musi mieć miejsce w okresie do 

31.12.2018 r.  

https://www.express.pl/pl/bookings/step1/promo:BGZBNPPARIBASMAMBONUS


8. Rezerwacji pojazdów należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem. Express nie odpowiada za 

brak dostępności pojazdu w terminie wybranym przez uczestnika. 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

9. Rabat na usługi wynajmu może być wykorzystany tylko w terminie wskazanym w niniejszym 

Regulaminie. Niewykorzystanie rabatu nie upoważnia uczestnika do żądania zapłaty równowartości 

niewykorzystanego rabatu. 

10. Rabat nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Express. 

11. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące mogą być składane w formie pisemnej                   

i przesłane pocztą w terminie 60 dni od zakończenia Promocji na adres: Express Sp. z o.o. Sp.k.,                  

ul. Puszkarska 7F, 30-644 Kraków z dopiskiem promocja „mamBONUS w Express Rent a Car” lub na 

adres e-miał: reklamacja@express.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości promocja „mamBONUS w 

Express Rent a Car”. 

12. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres mailowy Uczestnika oraz dokładny 

opis i uzasadnienie reklamacji. 

13. Reklamacje rozpatrywane będą przez Express w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania. 

14. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Wypożyczalni Express Sp. z 

o.o. Sp.k. dostępnego na stronie https://www.express.pl/files/regulamin_wypozyczalni.pdf oraz 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

*** 

https://www.express.pl/files/regulamin_wypozyczalni.pdf

