WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRIORITY PASS

1. Prawo do korzystania z karty członkowskiej Priority Pass ma wyłącznie osoba, której została wydana
karta. Karta jest ważna od momentu podpisania jej przez posiadacza do upływu daty ważności podanej
na karcie. Karta ta nie może być używana przez żadną inną osobę poza jej posiadaczem. Prosimy
zwrócić uwagę na fakt, że nieodpowiednie użytkowanie karty może być uznane za oszustwo.
2. Karta członkowska Priority Pass nie jest kartą płatniczą ani dowodem zdolności kredytowej, a próby
użycia jej w tych celach mogą być uznane za oszustwo.
3. Wstęp do pokoi wypoczynkowych uwarunkowany jest wyłącznie przedstawieniem ważnej karty
członkowskiej Priority Pass. Karty płatnicze nie będą akceptowane w zastępstwie karty Priority Pass.
4. Wizyty w pokojach wypoczynkowych podlegają opłatom od osoby za wizytę. Tam, gdzie ma to
zastosowanie, wszystkie wizyty, łącznie z wizytami wszelkich osób towarzyszących, będą obciążały
kartę płatniczą posiadacza (koszty wizyt użytkownika Platynowej Karty Kredytowej ponosi ING Bank).
Obciążenie będzie dokonane przez wystawcę karty zgodnie ze stawkami i warunkami członkostwa
w programie Priority Pass, o których posiadacz karty został powiadomiony. O wszelkich zmianach
w opłatach za wizyty w pokojach wypoczynkowych informowany będzie wystawca karty, który z kolei
odpowiedzialny jest za powiadomienie posiadacza karty. Grupa firm Priority Pass nie będzie ponosić
odpowiedzialności za jakiekolwiek spory, które wystąpić mogą pomiędzy posiadaczem karty a jej
wystawcą, ani też za jakiekolwiek straty poniesione przez posiadacza karty w związku z opłatami za
wizyty w pokojach wypoczynkowych, którymi obciążył go wystawca karty.
5. Po okazaniu karty Priority Pass przy wejściu do pokoju wypoczynkowego, personel pokoju zrobi
kopię karty i wystawi dla posiadacza karty kwit rejestru wizyty (Record of Visit) lub dokona wpisu
w dzienniku (log). Niektóre pokoje wypoczynkowe mogą dysponować elektronicznymi czytnikami kart,
które odczytają dane posiadacza z paska magnetycznego na odwrocie karty Priority Pass. Tam, gdzie
jest to stosowane, posiadacz karty musi podpisać kwit rejestru wizyty, na którym odzwierciedlono
również dokładną liczbę osób towarzyszących, jeżeli takowe są, lecz nie podano stawki od wizyty jednej
osoby. Opłata za wizytę posiadacza karty oraz osób towarzyszących będzie pobierana na podstawie
kwitu / dziennika rejestru wizyt (Record of Visit) przedłożonym przez firmę obsługującą pokój
wypoczynkowy.
6. Podczas gdy do zakresu obowiązków personelu pokoju wypoczynkowego należy wykonanie kopii
karty Priority Pass lub wpisu w dzienniku, posiadacz karty powinien zadbać o to, żeby kwit rejestru
wizyty (Record of Visit) / zapis w dzienniku odzwierciedlał korzystanie przez niego z pokoju, jak
i obecność wszelkich osób towarzyszących mu w tym czasie. Tam gdzie ma to zastosowanie, posiadacz
karty jest odpowiedzialny za zachowanie kopii kwitu rejestru wizyty (Record of Visit), wręczonej mu
w pokoju wypoczynkowym.
7. Wszystkie pokoje wypoczynkowe uczestniczące w programie są własnością i są obsługiwane przez
strony trzecie. Posiadacz karty, jak i towarzyszący mu goście powinni przestrzegać zasad
obowiązujących w pokojach / klubach uczestniczących w programie. Dostępność pokoi może być
ograniczona z powodu braku miejsca, ale będzie ona zależeć od indywidualnej decyzji obsługi
poczekalni. Grupa firm Priority Pass nie kontroluje oferowanych udogodnień, czasu otwarcia
i zamknięcia ani też personelu zatrudnianego w pokojach wypoczynkowych. Administratorzy Priority
Pass podejmować będą wszelkie wysiłki, aby zapewnić korzyści i udogodnienia, których spis znajduje
się w informatorze. Grupa firm Priority Pass nie gwarantuje jednak, że rzeczone korzyści i udogodnienia

będą dostępne w czasie wizyty składanej przez posiadacza karty. Takoż grupa firm Priority Pass nie
odpowiada za straty poniesione przez posiadacza karty czy też którąś z osób towarzyszących,
wynikające ze świadczenia lub nieświadczenia (czy to w całości, czy też w części) któregokolwiek ze
wspomnianych udogodnień i korzyści.
8. Dostęp do darmowych napojów alkoholowych (tam gdzie prawo miejscowe na to zezwala) odbywa
się według uznania każdej z firm obsługujących pokój wypoczynkowy i w niektórych przypadkach może
być ograniczony. W takich przypadkach posiadacz karty odpowiada za uregulowanie wszelkich opłat za
dodatkową konsumpcję bezpośrednio z personelem pokoju wypoczynkowego (szczegóły w opisach
poszczególnych pokoi wypoczynkowych).
9. Możliwość korzystania z telefonów (tam gdzie są dostępne) różni się pomiędzy pokojami
wypoczynkowymi i jest zapewniana według uznania firm obsługujących dane pokoje. Bezpłatne
korzystanie z telefonów jest zwykle ograniczone tylko do rozmów miejscowych.
10. Opłaty za korzystanie z internetu/faksu (tam gdzie są stosowane) pobierane są według uznania
każdej z firm obsługujących pokoje, zaś posiadacz karty odpowiedzialny jest za uregulowanie ich na
miejscu.
11. Wstęp do pokojów wypoczynkowych od strony lądu dozwolony jest wyłącznie dla posiadaczy kart
oraz wszelkich osób towarzyszących, posiadających ważne bilety lotnicze, tj. tylko dla pasażerów
w podróży.
12. Wstęp do pokojów wypoczynkowych uwarunkowany jest właściwym zachowaniem i ubiorem
posiadaczy kart oraz wszelkich osób im towarzyszących (poza terytorium USA nie jest dozwolony wstęp
w szortach). Grupa firm Priority Pass nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione
przez właściciela karty oraz wszelkie osoby towarzyszące tam, gdzie obsługująca pokój firma odmówiła
wstępu z uwagi na to, że posiadacz karty i / lub osoby towarzyszące nie spełniły tego warunku.
13. Utrata, kradzież lub zniszczenie karty członkowskiej Priority Pass powinny być niezwłocznie
zgłoszone wystawcy karty, który jest odpowiedzialny za wydanie karty zastępczej.
14. W przypadku gdy posiadacz karty unieważni lub nie odnowi swojej karty płatniczej u wystawcy
karty, karta członkowska Priority Pass staje się nieważna od daty unieważnienia karty płatniczej.
Wszelkie wizyty w pokojach wypoczynkowych złożone przez posiadacza karty posługującego się
nieważną kartą, łącznie z wizytami osób towarzyszących, skutkować będą obciążeniem kosztami
posiadacza karty.
15. Grupa firm Priority Pass nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek spory, które wystąpić
mogą pomiędzy posiadaczem karty i/lub osobami towarzyszącymi a firmami obsługującymi pokoje
wypoczynkowe.
16. Posiadacz karty zgadza się, że będzie bronić i zabezpieczać grupę firm Priority Pass, jej dyrektorów,
urzędników, pracowników i agentów (wspólnie określanych mianem „stron zabezpieczonych”, ang. the
indemnified parties) oraz uważać każdą z zabezpieczonych stron za niewinną, chronić przed wszelką
odpowiedzialnością, stratami, szkodami, roszczeniami, pozwami, domniemaniami, kosztami
i wydatkami (łącznie z kosztami wynajęcia adwokata, w rozsądnej wysokości) związanymi ze
zranieniem lub śmiercią jakiejś osoby czy też uszkodzeniem lub zniszczeniem czyjejś własności, które
wynikają z korzystania z któregoś z pokoi wypoczynkowych przez posiadacza karty lub osoby mu
towarzyszące. Wyjątkiem są sytuacje, w których zabezpieczenie nie obejmuje zdarzeń świadczących
o poważnym zaniedbaniu czy też rozmyślnym, niewłaściwym zachowaniu przez strony zabezpieczone.

