
                                       KOMUNIKAT NR 47/2017 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 
 

dot. zmiany Regulaminu Kart Stałego Klienta  

SINDBAD CLUB i SINDBAD VIP CLUB  

od 1.07.2017 roku  
 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 roku wejdzie w życie nowy Regulamin Kart 

Stałego Klienta SINDBAD CLUB i Złotych Kart Stałego Klienta SINDBAD VIP CLUB.  

W obu kartach zostały dodane nowe punkty: 

Karta Stałego Klienta SINDBAD CLUB 

Pkt. 17. Jeśli posiadacz karty w okresie kolejnych 18 miesięcy nie dokonał zakupu co najmniej 1 

biletu z wykorzystaniem Karty, wówczas Karta zostaje dezaktywowana i wszelkie przywileje 

wynikające z jej posiadania tracą ważność. 

Pkt. 18. Karta może być ponownie aktywowana na okres następnych 18 miesięcy, jeśli klient dokona 

zakupu co najmniej 1 biletu z wykorzystaniem karty (bez zniżki), w okresie, kiedy karta nie 

jest aktywna. 

Złota Karta Stałego Klienta SINDBAD VIP CLUB 

Pkt. 21.  Jeśli posiadacz karty w okresie kolejnych 18 miesięcy nie dokonał zakupu co najmniej  

3 biletów z wykorzystaniem Karty, wówczas Karta uzyskuje status zwykłej karty SINDBAD 

CLUB. 

Pkt. 22.  Jeśli posiadacz karty w okresie kolejnych 18 miesięcy nie dokona zakupu co najmniej 1 

biletu z wykorzystaniem Karty, wówczas Karta zostaje dezaktywowana i wszelkie przywileje 

wynikające z jej posiadania tracą ważność. 

Pkt. 23. Karta może być ponownie aktywowana na okres następnych 18 miesięcy, jako zwykła karta 

SINDBAD CLUB, jeśli klient dokona zakupu co najmniej 1 biletu z wykorzystaniem karty  

(bez zniżki), w okresie, kiedy karta nie jest aktywna. 

Pkt. 24. Aby ponownie uzyskać kartę SINDBAD VIP CLUB należy spełnić warunki zgodnie z pkt. 5 

Regulaminu. 

W nowych regulaminach znalazło się również wiele drobniejszych zmian, dlatego prosimy o 

szczegółowe zapoznanie się pełną wersją obu regulaminów, które dostępne są w systemie 

sprzedażowym Voyager, na naszej stronie internetowej www.sindbad.pl  

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer Infolinii 801 22 33 44 lub 77 443 44 44  

lub do Działu KSK  tel. 77 549 49 64 

http://www.sindbad.pl/

