REGULAMIN SPRZEDAŻY I KORZYSTANIA Z „VOUCHERÓW PLUS”
I. Definicje
a) „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży i korzystania z Voucherów Plus;
b) „Klub”; „Legia” – oznacza spółkę Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej
3, 00-449 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097402, NIP: 526-17-24-308, kapitał
zakładowy w wysokości 12.156.000 zł (w całości wpłacony);
c) „Stadion” – oznacza stadion piłkarski znajdujący się w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, na
którym rozgrywane są mecze piłkarskie drużyny piłkarskiej Klubu;
d) „Mecz” – oznacza spotkanie piłki nożnej rozgrywane na Stadionie;
e) „Bilet” – oznacza bilet na pojedynczy Mecz Legii rozgrywany na Stadionie począwszy od 1 lipca 2007
r.;
f) „Karnet” – oznacza bilet sezonowy ważny na Mecze Legii rozgrywane na Stadionie począwszy od 1
lipca 2007 r.;
g) „Bilet 18/19” – oznacza bilet na pojedynczy Mecz Legii rozgrywany na Stadionie w sezonie
2018/2019 w ramach rozgrywek Lotto Ekstraklasy oraz o Puchar Polski, z wyłączeniem finału
Pucharu Polski;
h) „Karta” – oznacza kartę kibica Legii;
i) „Siedziba Klubu” – oznacza budynek usytuowany w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3;
j) „POK” – oznacza Punkt Obsługi Kibiców znajdujący się w Siedzibie Klubu;
k) „Voucher Plus” – oznacza podwójny bon towarowy w wybranej kategorii sektorów zakupiony w POK
lub w kasach Klubu pozwalający na odbiór Biletów zgodnie z niniejszym Regulaminem;
l) „Kupujący” – oznacza osobę zamierzającą nabyć lub dokonującą nabycia Vouchera Plus;
m) „Nabywca” – oznacza osobę, która nabyła Voucher Plus;
n) „Użytkownik” – oznacza osobę, która zrealizuje Voucher Plus w POK;
o) „Lotto Ekstraklasa” – oznacza najwyższą klasę rozgrywek piłkarskich w Polsce prowadzoną przez
Lotto Ekstraklasę S.A.
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II. Postanowienia ogólne
Sprzedaż Voucherów Plus prowadzona jest przez Klub.
Poprzez dokonanie zakupu Vouchera Plus, Nabywca Vouchera Plus akceptuje treść niniejszego
Regulaminu oraz następujących regulaminów:
a.
„Regulamin obiektu sportowego - stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie;
b. „Regulamin imprezy masowej organizowanej na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie”
które dostępne są na oficjalnej stronie Klubu www.legia.com.
Klub prowadzi sprzedaż Voucherów Plus od dnia 1 lipca 2018 r.
Warunkiem nabycia Vouchera Plus jest wyrobienie przez Kupującego Karty pierwszy raz począwszy od
dnia 1 lipca 2007 r.
Voucher Plus może nabyć również osoba, która posiada już Kartę, ale dotychczas nie dokonała zakupu
żadnego Biletu lub Karnetu na Mecze Legii rozgrywane na Stadionie.
Zapłaty za Voucher Plus można dokonać gotówką lub kartą kredytową.
Koszt Vouchera Plus podany jest w Rozdziale V niniejszego Regulaminu.
Voucher Plus po jego wydaniu Nabywcy nie podlega wymianie na towary, środki pieniężne (gotówkę)
w całości ani w części, oraz nie może również zostać zwrócony Klubowi.
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Klub nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery Plus, które po przekazaniu Nabywcy zostały utracone
lub uszkodzone.
10. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Klubu z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia
Vouchera Plus ani utraty jego ważności zgodnie z punktem 12 poniżej.
11. Voucher Plus ważny jest wyłącznie z oryginalnym hologramem Klubu.
12. Data ważności Vouchera Plus upływa z dniem 14 kwietnia 2019 r.
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III. Zasady korzystania z Voucherów Plus
Voucher Plus służy do bezpłatnej wymiany na Bilet 18/19 ważny w sezonie 2018/19 na Mecze Legii
rozgrywane na Stadionie w ramach rozgrywek Ekstraklasy oraz o Puchar Polski, z wyłączeniem finału
Pucharu Polski począwszy od dnia 1 lipca 2018 r.
Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej Użytkownikiem Vouchera Plus może być dowolna osoba, której zostanie
on przekazany przez jego Nabywcę.
Voucher Plus można wymienić na dowolny Bilet 18/19 określony w regulaminie sprzedaży biletów na
sezon 2018/19. Regulamin sprzedaży biletów na sezon 2018/19 dostępny jest na oficjalnej stronie
www.legia.com.
Realizacja Vouchera Plus może nastąpić wyłącznie w kasach POK przy ul. Łazienkowskiej 3.
Godziny otwarcia kas POK podane są na oficjalnej stronie internetowej Klubu www.legia.com.
Klub ma prawo odmówić realizacji Vouchera Plus w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Vouchera Plus;
b) uszkodzenia Vouchera Plus w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie;
c) wcześniejszego wykorzystania Vouchera Plus;
d) nieposiadania Karty przez Użytkownika;
e) niespełnienia wymagań dotyczących otrzymania Biletu 18/19 określonych w regulaminie sprzedaży
biletów na sezon 2018/19.
IV. Postanowienia końcowe
Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera Plus oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w
całości treść niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
Voucher Plus, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, nie jest środkiem płatniczym ani
instrumentem płatniczym. Voucher Plus jest znakiem legitymacyjnym w rozumieniu art. 921 Kodeksu
cywilnego.
Wydanie Vouchera Plus nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w
rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Dowodem zakupu Vouchera Plus jest otrzymany Voucher Plus.
W zakresie korzystania z Biletów 18/19 otrzymanych na podstawie Vouchera Plus zastosowanie mają
postanowienia Regulaminu Sprzedaży Biletów na sezon 2018/19, który jest dostępny na oficjalnej
stronie Klubu www.legia.com.
Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Vouchera Plus będą rozpatrywane przez Klub w
ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszał na oficjalnej stronie Klubu www.legia.com. W
innym przypadku zostaną one uznane za nieważne.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego
Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Klubu.
Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem.

V. Cennik Voucherów Plus w sezonie 2018/19
Kategorie sektorów

Cena Vouchera Plus

1
Sektory: 113, 114, 212, 213, 214

65 + 1

2
Sektory: 104, 111, 112, 115, 116, 200, 201,
202, 210, 211, 215, 216, 225

50 + 1

3
Sektory: 105, 106, 107, 108, 109, 110, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209

40 + 1

Rodzinny 4
Sektory: 117, 118, 119, 120, 217, 218, 219,
220
Warszawa, dnia 1 lipca 2018 r.

40
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