
 

Regulamin Programu Rabatowego Polsko-Szwajcarskiej 
Izby Gospodarczej „Swisschamber Card”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Program jest prowadzony pod nazwą „Swisschamber Card”

1.2 Organizatorem programu jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza z siedzibą
w Warszawie, Al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000157319. 

1.3 Oferta Partnera programu, strona www firmy oraz informacje o tym jak działa Karta
znajdują się na stronie www.swisschamber.pl. Informacje o hotelach objętych programem
rabatowym Izby znajdują się na stronie Izby oraz na stronie Partnera programu.   

1.4 Program rozpoczyna się w dniu 03 lutego 2011 i trwa do dnia jego odwołania.   

§ 2. Warunki udziału w Programie

2.1 Do korzystania ze zniżek uprawnione są osoby, które otrzymały kartę rabatową Polsko-
Szwajcarskiej Izby Gospodarczej 

2.2 Wydawanie Karty Rabatowej Izby

Swisschamber Card, zwana dalej Kartą, wydawana jest przez Polsko-Szwajcarską Izbę
Gospodarczą. Firmy zrzeszone w Izbie mogą nabyć Kartę dla osób, którym chcą ją
podarować. 

Karta jest imienna i ważna przez rok od daty wydania.

Całkowita cena nabycia Karty wynosi:

440 zł (netto) w przypadku karty elektronicznej, obsługiwanej przez aplikację mobilną 
Business Saving Club (do pobrania: http://www.bsclub.pl/pl/mobi.html), 

490 zł (netto) w przypadku karty plastikowej. 

W celu zamówienia karty rabatowej prosimy o kontakt z biurem Izby. 

2.3 Karta rabatowa nie jest kartą kredytową, bankomatową ani kartą płatniczą.

§ 3. Partner Programu

Business Saving Club (dalej „BSC”) oferuje zniżki do 50% od ceny usług obowiązujących w
dniu jej wykorzystania w hotelach współpracujących z BSC w Polsce i na świecie. Lista hoteli
dostępna jest na stronie internetowej www.bsclub.pl/pl/hotele.html, przy czym BSC zastrzega
możliwość jej modyfikacji w każdym czasie.

file:///Users/admin/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/F24227E8-2F17-40C5-8E04-6870D8B3CED5/www.bsclub.pl/pl/hotele.html
http://www.bsclub.pl/pl/mobi.html


 

§ 4. Posługiwanie się Kartą

4.1 Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, której Karta została wydana.
  
4.2 Rezerwacje  

Aby skorzystać ze zniżki należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta (numer
infolinii: + 4 8 801 146 839). Następnie należy przedstawić się jako klubowicz BSC
i zarezerwować pokój. Po potwierdzeniu rezerwacji przez hotel i okazaniu swojej
elektronicznej bądź plastikowej karty członkowskiej przy zameldowaniu automatycznie
zostanie Państwu udzielony rabat na nocleg. 

Dział rezerwacji BSC czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
Rezerwacje powinny być dokonywane z 48h wyprzedzeniem. 

Zniżki w hotelach obejmują Polskę oraz cały świat.

4.3 Udzielając rabatu hotel może poprosić gościa o okazanie posiadanej karty bądź
elektronicznej karty na ekranie urządzenia. 

§ 5. Postanowienia końcowe

5.1 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza zastrzega sobie prawo dokonywania zmian
w niniejszym Regulaminie w każdej chwili, gdy ma to na celu usprawnienie działania
Programu oraz gdy jest niezbędne dla zwiększenia efektywności Programu i realizacji celów,
dla których został stworzony.

5.2 O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem
w ogłoszeniach na stronie internetowej www.swisschamber.pl   

5.3 W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik przesyła
maila z informacją o rezygnacji na adres swisschamber@swisschamber.pl.

5.4 Regulamin programu jest dostępny na stronie internetowej www.swisschamber.pl


