
REGULAMIN VOUCHERA 

  

&1. Zasady ogólne 

1. Voucher uprawnia do wymiany na określony karnet meczowy, obowiązujący na rundę 

wiosenną 2018r. wyłącznie na mecze odbywające się przy al. Unii Lubelskiej 2, na Stadionie 

Miejskim w Łodzi.  

2. Każdy Voucher jest laminowany, a na jego odwrocie znajduje się specjalny hologram ŁKS 

Łódź oraz podpis  Dyrektra klubu ŁKS Łódź, te dwa elementy są niezbędne, aby mogło dojść do 

wymiany vouchera na określony karnet. Nie można zrywać folii, hologramu, czy w jakikolwiek 

sposób zakrywać podpisu Dyrektora klubu i pozostałych dwóch wyżej wymienionych elementów. 

4. Nabywcą jest każda osoba pełnoletnia, niepełnoletnia, osoba prawna dysponująca Voucherem i 

akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu. 

5. Voucher można zakupić wyłącznie w dwóch punktach: w sklepie ŁKS Łódź, przy al. Unii 

Lubelskiej 2, bądź w kasie biletowej przy al. Unii Lubelskiej 2.  

6. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny bądź na inne produkty w sklepie 

ŁKS Łódź i kasie biletowej- Voucher może byc wymieniony tylko na odpowiedni karnet. 

7. Voucher może być realizowany (wymieniony) wyłącznie w kasie biletowej przy al. Unii 

Lubelskiej 2.  

8. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału. 

9. Nabywca/ Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią 

niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego 

zapisów.  

10. Voucher można zakupić w 4 różnych wariantach: Voucher ulgowy: 90 zł, Voucher normalny: 

120 zł, Voucher VIP ulgowy: 150 zł, Voucher VIP normalny: 210 zł.  

11. Każdy Voucher zawiera kwotę, na przedniej części- kwota ta decyduje o typie karnetu: na 

jakie sektry będzie on obowiązywać.  

12. Przypisana kwota na voucherze odpowiada cenie i wartości karnetu na rundę wiosenną 2 ligii 

2018r. W rozgrywkach ŁKS Łódź.  

11. ŁKS Łódź zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Vouchera. Wszelkie zmiany 

obowiązują od daty ich wprowadzenia przez ŁKS Łódź, po udostępnieniu zmienionego 

Regulaminu. 

  

&2. Ważność Vouchera 

11. Voucher jest ważny od wymiany karnetu w kasie biletowej do zakończenia rundy wiosennej 

rozgrywek drugiej ligii przez ŁKS Łódź (wyłącznie mecze domowe, przy al. Unii Lubelskiej 2)  



13. Data ważności Voucherów nie ulega przedłużeniu. 

14. ŁKS Łódź nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, 

po jego przekazaniu Nabywcy. 

15. ŁKS Łódź nie ponosi odpowiedzialności jakiej osobie jest wymieniany voucher, dana osoba 

po okazaniu vouchera w kasie biletowej, otrzymuje voucher. Klub nie będzie odpowiedzialny za 

oddanie kartetu nieodpowiedniej osobie.  

16. Vouchery nie łączą się z innymi promocjami.  

17. Ilość Voucherów jest ograniczna, po 50 sztuk z każdego rodzaju- sprzedaż potrwa do 

wyprzedania egzemplarzy voucherów. 

18. Oficjalna sprzedaż Voucherów obowiązuje od d 

nia 4.12.2018 r. – od tego również dnia, można je wymieniać na karnety w kasie biletowej przy al. 

Unii Lubelskiej 2. 

19. Voucher można wymieniać również w trakcie trwania rundy- aczkolwiek wartość vouchera 

nie będzie w jakikolwiek sposób zmniejszona. 

  

&3. Zasady korzystania 

16. Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi.  

17. Vouchery nie łączą się ze sobą.  

21. ŁKS Łódź ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy: 

       a. Upłynął termin ważności Vouchera- czyli zakońćzenie rundy wiosennej 2 ligii 2018 r. 

przez ŁKS Łódź.  

       b. Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiającego odczytanie danych zapisanych na Voucherze. 

       c. Odlepienie hologramu bądź laminowanej folii  

       d. Nastąpiło złamanie, któregokolwiek z podpunktów 1-20. 

22. ŁKS Łódź nie przyjmuje jakichkolwiek reklamacji oraz zwrotów, odpowiadamy wyłącznie za 

wydanie vouchera w kasie biletowej i sklepie ŁKS Łódź, oraz późniejszej wymiany vouchera na 

odpowiedni karten, osobie która go okazuje.  

23. Wszelkie pytania powinny być kierowane na marketing@lkslodz.pl  

mailto:marketing@lkslodz.pl

