Zasady promocji dla posiadaczy kart Mastercard oraz Maestro na zakup biletów na mecze Ekstraklasy
ze zniżką 25% dla osób dokonujących transakcji w technologii Masterpass

1.

Promocję organizuje Legia Warszawa SA z siedzibą w Warszawie („Legia” lub „Organizator”).

2.

Promocja polega na możliwości zakupu online na stronie www.bilety.legia.com biletu/biletów na
wymienione w pkt. 4 poniżej mecze piłkarskie Ekstraklasy z 25% rabatem, o ile płatności dokonano
kartą Mastercard lub Maestro przy użyciu portfela Masterpass - systemu pozwalającego na szybkie
dokonywanie płatności online. Rabat w wysokości 25% udzielany jest od obowiązujących
nominalnych cen biletów zgodne z regulaminem sprzedaży biletów dostępnym na stronie
http://legia.com/uploads/files/Regulamin_sprzedazy_biletow_16_17_Runda_zasadnicza_PJ146762
0700.pdf („Rabat”).

3.

Łączna wartość wszystkich Rabatów udzielonych w Promocji nie może przekroczyć kwoty 60.000 zł
(sześćdziesiąt tysięcy złotych) („Pula Rabatu”).

4.

Promocja trwa od dnia 12 października 2016 r. do chwili zakończenia sprzedaży biletów na mecz
Legia Warszawa – Górnik Łęczna, który zostanie rozegrany w ramach 20. kolejki piłkarskiej Lotto
Ekstraklasy (sprzedaż prowadzona jest do rozpoczęcia II połowy meczu) lub do wyczerpania Puli
Rabatu („Okres Promocji”). Organizator poinformuje o wyczerpaniu Puli Rabatu na stronie
www.legia.com w zakładce „aktualności”.

5.

Promocja dotyczy zakupu biletów na następujące mecze Ekstraklasy:
i.

w 13. kolejce piłkarskiej Lotto Ekstraklasy, Legia Warszawa – Lech Poznań w dniu 22
października 2016 r., na stadionie piłkarskim w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3;

ii.

w 15. kolejce piłkarskiej Lotto Ekstraklasy, Legia Warszawa– Cracovia w dniu 06 listopada
2016 r., na stadionie piłkarskim w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3;

iii.

w 18. kolejce piłkarskiej Lotto Ekstraklasy, Legia Warszawa – Wisła Płock na stadionie
piłkarskim w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3. Przewidywany termin meczu 03 grudnia
2016 r. Dokładny termin meczu zostanie podany przez Organizatora na oficjalnej stronie
www.legia.com niezwłocznie po otrzymaniu od Ekstraklasy S.A. terminarza 18. kolejki
piłkarskiej Lotto Ekstraklasy;

iv.

w 20. kolejce piłkarskiej Lotto Ekstraklasy, Legia Warszawa – Górnik Łęczna na stadionie
piłkarskim w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3. Przewidywany termin meczu 17 grudnia
2016 r. Dokładny termin meczu zostanie podany przez Organizatora na oficjalnej stronie

www.legia.com niezwłocznie po otrzymaniu od Ekstraklasy S.A. terminarza 20. kolejki
piłkarskiej Lotto Ekstraklasy;
(dalej jako „Mecz” lub odpowiednio „Mecze”).
6.

W Promocji mogą wziąć udział wszyscy posiadacze kart Mastercard lub Maestro zarejestrowanych w
portfelu Masterpass, w tym także posiadacze Karty Kibica Legii Warszawa, zdefiniowanej w
regulaminie sprzedaży biletów, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

7.

Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie transakcji zakupu biletu na Mecz w Okresie
Promocji online na stronie www.bilety.legia.com korzystając z technologii Masterpass i płacąc kartą
MasterCard lub Maestro – poprzez bezpośrednie kliknięcie w przycisk „Masterpass”.

8.

Transakcje zakupu, o których mowa w pkt. 6 powyżej muszą być zarejestrowane w Okresie Promocji
w systemie banku – wydawcy karty MasterCard lub Maestro użytej do transakcji zakupu. Rabat
udzielany będzie po dokonaniu transakcji zakupu w terminie 36 godzin.

9.

W Promocji można nabyć więcej niż jeden bilet na Mecz, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających
z Puli Rabatu.

10. Promocja dotyczy biletów na Mecze uprawniających do wejścia na wszystkie trybuny, za wyjątkiem
sektorów Silver, Gold oraz lóż biznesowych. Bilety na Mecze zakupione w ramach Promocji można
zwracać zgodniej z regulaminem sprzedaży biletów dostępnym na oficjalnej stronie Legii Warszawa,
o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
11. Reklamacje dotyczące przebiegu płatności za zakup biletów na Mecze z wykorzystaniem portfela
płatniczego Masterpass™ powinny być zgłaszane do banku będącego wydawcą karty płatniczej.
Reklamacje rozpatrywane są przez banki w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia zgodnie z
ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym lub właściwym regulaminem rozpatrywania reklamacji.
12. W sprawcach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Promocji stosuje się postanowienia
regulaminu

sprzedaży

biletów

dostępnego

na

stronie

internetowej

http://legia.com/uploads/files/Regulamin_sprzedazy_biletow_16_17_Runda_zasadnicza_PJ146762
0700.pdf.
13. Regulamin Promocji dostępny jest na oficjalnej stronie Legii Warszawa www.legia.com.

