WARUNKI UŻYTKOWANIA KARTY
PRIORITY PASS

1. Karta Priority Pass jest nieprzenoszalna na osoby trzecie i obowiązuje tylko do upływu terminu jej ważności
oraz pod warunkiem podpisania przez posiadacza karty. Z karty nie może korzystać inna osoba niż
posiadacz karty.
2. Karta Priority Pass nie jest kartą płatniczą ani nie stanowi dowodu zdolności kredytowej, a próby jej użycia
w takim charakterze stanowiłyby nadużycie.
3. Wstęp do salonów jest uwarunkowany okazaniem ważnej karty Priority Pass. Karty płatnicze nie są
akceptowane jako zamienniki kart Priority Pass.
4. Za pobyt w salonie naliczane są opłaty od osoby za każdy pobyt. W odpowiednich przypadkach (w zależności
od planu członkostwa) opłatami za wszelkie pobyty w salonach, łącznie z pobytami osób towarzyszących,
obciążane są karty płatnicze posiadacza karty przez (i) Priority Pass lub (ii) emitenta kart według stawek
i warunków, o których posiadacza karty powiadamia (i) Priority Pass lub (ii) emitent kart w odniesieniu do
jego/jej członkostwa Priority Pass. O wszelkich zmianach w opłatach naliczanych za pobyty w salonach
będzie informowany emitent kart, który jest odpowiedzialny za powiadomienie posiadacza karty. Grupa
spółek Priority Pass nie ponosi odpowiedzialności za żadne spory, jakie mogą powstać pomiędzy
posiadaczem karty oraz emitentem, ani za żadne straty poniesione przez posiadacza karty w związku
z opłatami za pobyty w salonach naliczanymi przez emitenta kart.
5. Po okazaniu karty Priority Pass przy wejściu do salonu personel salonu sporządzi odcisk karty i wystawi
pokwitowanie „Dowodu pobytu” posiadaczowi karty lub dokona wpisu do rejestru. Niektóre salony posiadają
elektroniczne czytniki kart, które odnotowują dane posiadacza karty z paska magnetycznego na odwrocie
karty Priority Pass. W odpowiednich przypadkach posiadacz karty proszony jest o złożenie podpisu na
pokwitowaniu „Dowodu pobytu”, który określa również dokładną liczbę osób towarzyszących, ale nie
wykazuje opłat od osoby za pobyt. Opłaty za pobyt dla posiadacza karty, w stosownych przypadkach, oraz
ewentualnych osób towarzyszących będą uzależnione od pokwitowania „Dowodu pobytu”/rejestru
przekazanego przez operatora salonu.
6. Obowiązkiem personelu salonu jest zapewnienie, że sporządzono odcisk karty Priority Pass na
pokwitowaniu/wpis do rejestru, jednakże posiadacz karty jest odpowiedzialny za zapewnienie,
że pokwitowanie „Dowodu pobytu”/rejestr prawidłowo odzwierciedlają korzystanie z salonu przez niego
i przez osoby towarzyszące. W odpowiednich przypadkach posiadacz jest odpowiedzialny za zachowanie
kopii pokwitowania „Dowodu pobytu” dla „Posiadacza karty” otrzymanej w salonie.
7.

Wszelkie salony członkowskie stanowią własność osób trzecich i są przez nie obsługiwane. Posiadacz karty
i osoby towarzyszące muszą postępować zgodnie z regulaminem i zasadami polityki każdego salonu/klubu
członkowskiego. Dostęp może być ograniczony ze względu na powierzchnię salonu, lecz będzie
to pozostawać całkowicie w gestii operatorów poszczególnych salonów. Grupa spółek Priority Pass nie
sprawuje żadnej kontroli nad oferowanymi obiektami, godzinami otwarcia/zamknięcia lub personelem
zatrudnionym w salonach. Administratorzy Priority Pass dołożą wszelkich starań celem zapewnienia,
że udogodnienia i obiekty udostępniane są zgodnie z treścią reklamową, lecz grupa spółek Priority Pass nie
gwarantuje ani nie zapewnia w żaden sposób, że powyższe udogodnienia i obiekty będą dostępne podczas
wizyty posiadacza karty. Analogicznie, grupa spółek Priority Pass nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za straty posiadacza karty lub osoby towarzyszącej, wynikające z udostępnienia lub nieudostępnienia
(w całości lub części) jakiegokolwiek z reklamowanych udogodnień i obiektów. Za towarzyszące dzieci (jeżeli
dopuszczone) naliczana będzie opłata jak za pobyt osoby towarzyszącej w pełnej wysokości, chyba że
cennik salonu stanowi inaczej.

8.

Salony członkowskie mogą zastrzec sobie prawo do egzekwowania polityki maksymalnego pobytu (zwykle
3–4 godziny), aby uniknąć przepełnienia. Pozostaje to w gestii operatorów poszczególnych salonów, którzy
mogą naliczać opłaty za dłuższy pobyt.

9.

Salony członkowskie nie mają obowiązku umownego zapowiadania lotów, a grupa spółek Priority Pass nie
będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z faktu,
że posiadacz karty i/lub osoby towarzyszące nie zdążyli wejść na pokład samolotu.

10. Zapewnienie bezpłatnych napojów alkoholowych (jeżeli dopuszczają to lokalne przepisy) pozostaje
w gestii operatorów poszczególnych salonów i w niektórych przypadkach może być ograniczone. W takich
przypadkach posiadacz karty odpowiedzialny jest za uiszczenie wszelkich opłat za dodatkową konsumpcję
bezpośrednio personelowi salonu. (Szczegółowe informacje znaleźć można w opisach poszczególnych
salonów.)
11. Dostęp do telefonu jest indywidualnie regulowany przez poszczególne salony i oferowany według uznania
operatora salonu. Bezpłatne korzystanie z telefonu jest zwykle ograniczone do połączeń lokalnych. Opłaty za

korzystanie z faksu, prysznica, internetu i Wi-fi (w odpowiednich przypadkach) pozostają w gestii
operatorów poszczególnych salonów, a posiadacz karty odpowiedzialny jest za ich uiszczenie bezpośrednio
personelowi salonu.
12. Wstęp do salonów jest bezwzględnie uwarunkowany posiadaniem przez posiadaczy kart i osób
towarzyszących ważnych biletów lotniczych na ten sam dzień. Pracownicy linii lotniczych, portów lotniczych
i innych firm przewozowych, którzy podróżują, korzystając z przysługujących im zniżek, mogą nie
kwalifikować się do korzystania z pobytu w salonie. Poza terytorium USA, oprócz biletów lotniczych
konieczne jest posiadanie ważnych kart pokładowych na odlot, tj. wstęp mają tylko pasażerowie odlatujący.
Należy zwrócić uwagę, że niektóre salony w Europie znajdują się w wyznaczonych strefach Schengen portu
lotniczego, co oznacza, że dozwolony jest wyłącznie dostęp do tych salonów dla członków podróżujących
pomiędzy krajami Schengen. (Austria, Belgia, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy,
Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia,
Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria).
13. Wstęp do salonów jest zastrzeżony dla posiadaczy kart i osób towarzyszących (łącznie z dziećmi), którzy
zachowują się i są ubrani (poza terytorium USA nie mają wstępu osoby w szortach) w zdyscyplinowany
i odpowiedni sposób. Opiekunowie niemowląt i dzieci zakłócających spokój innych użytkowników mogą
zostać poproszeni o wyprowadzenie niemowląt lub dzieci z salonu. Grupa spółek Priority Pass nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za straty członków lub innych osób w przypadku odmowy wstępu przez operatora
salonu z powodu nieprzestrzegania przez członka i/lub osoby towarzyszącej powyższych warunków.
14. Zgubione, skradzione lub zniszczone karty Priority Pass należy niezwłocznie zgłaszać (i) podmiotowi Priority
Pass, który wydał kartę, lub (ii) emitentowi kart, którzy będą odpowiedzialni za dostarczenie nowej karty.
Może zostać naliczona opłata w wysokości 25 USD.
15. W przypadku unieważnienia lub nieodnowienia przez posiadacza karty (i) jego/jej członkostwa Priority Pass
lub (ii) karty płatniczej wydanej przez emitenta kart, karta Priority Pass będzie nieważna od daty
unieważnienia (i) jego/jej członkostwa Priority Pass lub (ii) karty płatniczej. Kosztami pobytu w salonie
posiadacza karty posługującego się nieważną kartą, łącznie z osobami towarzyszącymi, zostanie obciążony
posiadacz karty.
16. Warunki odnowienia pozostają w gestii Priority Pass Ltd. Priority Pass Ltd ma prawo odmowy członkostwa
osobom, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innej umowy przez linie lotnicze, port
lotniczy lub organy państwowe w zakresie bezpieczeństwa linii lotniczej lub portu lotniczego.
17. Grupa spółek Priority Pass nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu sporów, jakie mogą zaistnieć
pomiędzy posiadaczem karty i/lub osobami towarzyszącymi oraz operatorem salonu.
18. Grupa spółek Priority Pass zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, oraz według własnego uznania
i bez wcześniejszego powiadomienia do unieważnienia członkostwa Priority Pass. W odpowiednich
przypadkach zwrócona zostanie proporcjonalna część rocznej opłaty/opłaty wpisowej (w zależności od tego,
jaka opłata jest naliczana), pod warunkiem że unieważnienie nie nastąpiło w wyniku oszustwa popełnionego
przez posiadacza karty.
19. Posiadacz karty zobowiązuje się do zabezpieczenia grupy spółek Priority Pass, jej dyrektorów, urzędników,
pracowników i agentów (zwanych łącznie „zabezpieczonymi osobami”) oraz zwolnienia ich
z odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń, odszkodowań, strat, pozwów, spraw sądowych,
wyroków sądowych, kosztów i wydatków (łącznie z uzasadnionym wynagrodzeniem prawnika) z tytułu
obrażeń ciała lub śmierci jakiejkolwiek osoby lub szkody lub zniszczenia mienia, wynikających
ze skorzystania z salonu przez posiadacza karty lub jakiejkolwiek osoby towarzyszącej lub jakiejkolwiek
osoby znajdującej się w salonie na życzenie posiadacza karty, jakkolwiek powyższe zwolnienie
z odpowiedzialności nie obejmuje przypadków poważnego zaniedbania lub celowego wykroczenia przez
osoby zwolnione z odpowiedzialności.
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