
REGULAMIN PROMOCJI 

Przedsiębiorstwa PKS Gryfice Sp. z o.o. 

 

���   15 % rabatu na napełnianie klimatyzacji + odgrzybianie gratis  

���   Czas trwania promocji od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r. 

���   Promocja dotyczy tylko samochodów osobowych. 

���   Stanowisko Klimatyzacji / od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r. /: 

���   Napełnienie klimatyzacji z 15 % rabatem + aktualna cena czynnika zużytego do 
całkowitego napełnienia układu, 

���   Odgrzybianie klimatyzacji za darmo. 

 

���    Wymiana opon z 15% rabatem / cena usługi 50 zł / 

���   Stanowiska Szybkich Napraw / od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r 

���   Promocja dotyczy tylko samochodów osobowych. 

���   Należność za usługę należy uiścić w Biurze Obsługi Klienta. 

���   Sposób zapłaty za daną usługę to gotówka bądź karta. 

���   Pytania związane z promocją proszę kierować do Biura Obsługi Klienta do Pani 
Marii Kayser.  Nr tel.91469831 

 

���   40% rabatu na bilet rodzinny 

���   Bilet rodzinny obowiązuje na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

���   Dotyczy wyłącznie tras (kursów) obsługiwane przez Przedsiębiorstwo PKS 
Gryfice. 

���   Promocja przeznaczona jest dla rodziców lub opiekunów podróżujących razem z 
dziećmi (do ukończenia 18 roku życia). 

���   Zniżka na bilet rodzinny wynosi 40% wartości normalnego biletu jednorazowego. 

���   Promocja trwa od dnia 01.09 do 30.09.2014r. 

 



���   40% rabatu na bilet jednorazowy dla wszystkich 60 latków 

���   Dotyczy biletu jednorazowego dla 60 latków na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. 

���   Dotyczy wyłącznie tras (kursów) obsługiwane przez Przedsiębiorstwo PKS 
Gryfice. 

���   Promocja przeznaczona jest dla osób urodzonych tylko w 1954 roku 

���   Zniżka na bilet 60 latka wynosi 40% wartości normalnego biletu jednorazowego. 

���   Promocja trwa od dnia 01.09 do 30.09.2014r. 

 

���   10 zł za obiad dwudaniowy 

���   Od 1 maja 2014r. do 30 września 2014r –obiad dwudaniowy(danie dania) za 10zł. 
w każdy 6, 16, 26 dzień miesiąca w Restauracji 32 Motel. 

���   W dniu promocji, obsługa restauracji informuje przybyłego Gościa o możliwości 
skorzystania z promocji. 

-Kontakt –Agnieszka Barwikowska Avonza , mobile : 509 -867-075 

 

���   Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych klas 1-3 w gminie 
Gryfice pt „Autobus Przyszłości’’ 

 

1. KONKURS przeznaczony jest dla klas podstawowych I-III z Gminy Gryfice (Gryfice, 

Trzygłów, Prusinowo, Górzyca). 

2. Tematem KONKURSU jest „AUTOBUS PRZYSZŁOŚCI”. jest to konkurs grupowy 

– zwycięzcą jest cała klasa. 

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną – może być to cykl obrazów, 

komiks, praca przestrzenna, album i inne. 

4. Zgłoszenia uczestników do konkursu przyjmujemy do dnia 30.IV.2014 r. pod 

numerem telefonu: 914698311 lub e-mail: administracja@pksgryfice.com.pl.  

5. Chętne, zgłoszone do konkursu klasy zapraszamy na „wycieczkę-spacer” po Zajezdni 

PKS GRYFICE. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się pod numerem 

telefonu: 914698311. 

6. Prace konkursowe będą przyjmowane w sekretariacie PKS GRYFICE przy  

ul. Trzygłowskiej 32 w Gryficach w godz. od 7.30 do 15.30 do dnia 23.V.2014 r. 



7. Każda praca na odwrocie lub w załączeniu musi posiadać nazwę szkoły, adres, numer 

klasy oraz imiona i nazwiska dzieci uczestniczących w wykonaniu pracy. 

8. Komisja konkursowa dokona oceny pracy i ogłosi wyniki do 30.V.2014 r. na: 

www.facebook.pl oraz www.pksgryfice.com.pl. 

9. Zwycięska klasa zostanie zaproszona do Restauracji32Motel w PKS GRYFICE, gdzie 

zostanie wręczona nagroda główna, którą jest uczestnictwo całej klasy  

w warsztatach kulinarnych pt.: „Owoce nie muszą być nudne”. Termin  

do uzgodnienia z wychowawcą klasy. 

10. Nagrodzone prace zostaną wystawione w Restauracji32Motel, gdzie będzie można je 

obejrzeć. Wstęp wolny.  

11. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne 

wystawianie prac, publikowanie imion i nazwisk autorów oraz wykorzystywanie prac 

w celach marketingowych. 

12. Osoba do kontaktu: Elwira Kwiatkowska, tel. 914698311, 914698334 

  

���   Kawa lub hot-dog za dwa zł przy zatankowaniu minimum 20 l paliwa 
1. .Okres promocji trwa od 1.05.2014r do 30.06.2014r 

2. Promocja skierowana jest do wszystkich klientów – zarówno indywidualnych jak 

również biznesowych. Nie ma znaczenia, jaka formą płatności posłuży się klient 

płacąc za paliwo. Klienta nie dyskwalifikuje również fakt posiadania rabatu na paliwo 

wynikające z umowy PPKS Gryfice Sp. z o.o. Honorowane będą zatem również karty 

flotowe ( Lotos Biznes, UTA, DKV ,itp.) 

3. W promocji dopuszczalne jest łączenie produktów paliwowych, np. 10 litrów LPG+10 

litrów Pb95, jednak warunkiem jest to, aby zostały rozliczone na jednym paragonie. 

4. Nie uwzględniamy zjawiska wielokrotności 20l , czyli zatankowanie jednorazowo 

np.60 l nie powoduje wydanie trzech produktów w promocyjnej cenie 2 zł. Jedno 

tankowanie 20l lub więcej upoważnia, zatem do odbioru tylko jednego produktu w 

promocyjnej cenie. 

5. Odbiór produktu w promocyjnej cenie nie musi nastąpić bezpośrednio po 

zatankowaniu.Nie ma, więc możliwości zgłoszenia się z paragonem w późniejszym 

terminie. 

6. Promocja obejmuje również pracowników PKS GRYFICE i nie wyklucza się z innymi 

promocjami dla pracowników. 

7. W razie konieczności regulamin może ulec dalszym modyfikacją. 


