
REGULAMIN VOUCHERÓW REALIZOWANYCH PRZEZ WADOWSCY CAMPERY W RAMACH VISA 

BENEFIT PROGRAM 

Voucher na zakup/wynajem kampera, serwis oraz części i akcesoria w firmie Wadowscy Campery 

prowadzonej przez spółkę Grupa Wadowscy Gaj Sp. z o.o., zarejestrowanej przy ul. Myślenickiej 7, 

32-032 Gaj pod numerem NIP 9442247937. 

1. Voucher można wykorzystać w salonach Wadowscy Campery, które mają siedziby: 

a) Polska Centralna 

al. Krakowska 18 

Janki (k. Warszawy) 

48 22 773 40 43 

Mail: sale@wadowscy.pl  

b) Polska Południowa 

ul. Myślenicka 7 

Gaj (k. Krakowa) 

48 12 213 21 30 

Mail: sale@wadowscy.pl 

 

Vouchery można wykorzystać także telefonicznie oraz mailowo na wskazane powyżej adresy 

mailowe i numery telefonów. Vouchery mogą zostać wykorzystane w nieprzekraczalnym 

terminie od 01.10.2021r. do 01.10.2022r. 

2.  Kwota vouchera  obejmuje: 

• zakup kamperów, 

• wynajem kamperów, 

• zakup akcesoriów caravaningowych, 

• zakup części do kamperów, 

• usługi serwisowe. 

 

3. Voucher nie może zostać użyty do uiszczenia czy pomniejszenia kwoty kaucji podczas 

wynajmu. 

4. Kwoty vouchera nie sumują się w przypadku przedstawienia kilku kodów. Podczas jednej 

transakcji może zostać wykorzystany wyłącznie jeden kod.  

5. Vouchery nie łączą się z innymi promocjami czy rabatami za wyjątkiem promocji 

organizowanych przez Visa Benefit.  

6. By skorzystać z vouchera w zapytaniu mailowym, telefonicznym czy osobiście w salonie należy 

poinformować sprzedawcę o posiadanym voucherze i podać jego alfanumeryczny kod. 

7. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego być wydana reszta ani nie może 

być dalej odprzedawany.  

8. Reklamacje dotyczące kwestii związanych z realizowaniem Kuponów Posiadacz Kuponu może 

zgłaszać na adresy i kontakty wskazane w pkt 1. Regulaminu. 

9. Posiadacz Kuponu, przy realizacji Kuponów, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych umieszczonych w Zamówieniu/przekazanych przy czynnościach wskazanych w pkt. 

2. Regulaminu przy użyciu Kuponów, w bazie danych Wadowscy Campery, której 

administratorem jest Grupa Wadowscy Gaj Sp. z o.o., dla potrzeb realizacji Zamówienia oraz 

na potrzeby marketingowe Wadowscy Campery. 
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10. Posiadacz Kuponów, wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych zawartych w 

Zamówieniu, podmiotom, które współpracują z Campery Wadowscy przy realizacji 

Zamówienia. 

11. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.kampery.wadowscy.pl/. 

 

 


