
 

 

 

ZASADY OGÓLNE REGULUJĄCE ODBIÓR I REALIZACJĘ ZLICYTOWANEJ USLUGI  

VOUCHER – przedmiot aukcji 

WYSTAWIAJĄCY :  

PCC Intermodal S.A. („PCCI” oraz „PCC”) 

ul. Hutnicza 16 I 81-061 Gdynia I Poland 

-------------------------------------- 

www.pccintermodal.pl 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku / KRS: 0000297665 

Kapitał zakładowy: 77.565.556 PLN 

NIP: PL7491968481 

ODBIERAJĄCY :  

Uczestnik aukcji, który wygrał licytację, poprzez złożenie najlepszej oferty. 

1. Voucher wylicytowany podczas akcji WIELKIEJ ORGIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2019 na stronie  

www.wosp.allegro.pl zostanie przekazany ODBIERAJĄCEMU osobiście, drogą e-mailową lub drogą pocztową.  

2. W celu odbioru voucheru należy kontaktować się z Działem Marketingu Firmy, osoba odpowiedzialna, Joanna Radziuk, 

mail: marketing.intermodal@pcc.eu, telefon: 58 58 58 281 

3. ODBIERAJĄCY jest zobowiązany w terminie do 14 dni od terminu zakończenia aukcji, skontaktować się  

z WYSTAWIAJĄCYM celem ustalenia warunków i sposobu odbioru VOUCHERA. 

4. Termin realizacji VOUCHERA zostanie ustalony w czasie dogodnym dla obu stron, nie później jednak niż  

do 30 czerwca 2019 roku. 

5. PCC Intermodal przygotowało na aukcje WOSP vouchery na następujące świadczenia: 

A. transport kolejowy towarów w kontenerach PCC (45 HC PW) na trasie: 

- Terminal Duisburg (DIT) => Terminal PCC Kutno 

- Terminal Duisburg (DIT) => Terminal PCC Gliwice 

- Terminal Duisburg (DIT) => Terminal PCC Brzeg Dolny 

- Terminal Rotterdam (CTT) => Terminal PCC Kutno 

- Terminal Rotterdam (CTT) => Terminal PCC Gliwice 

- Terminal Rotterdam (CTT) => Terminal PCC Brzeg Dolny 

Transport będzie realizowany na podstawie uzgodnionego przez strony zlecenia transportowego, zgodnie z ogólnymi zasadami 

realizacji transportu intermodalnego prezentowanymi na oficjalnej stronie www.pccintermodal.pl (zakładka  

‘ do pobrania’).  

Na potrzebę realizacji zamówionego, po przedłożeniu voucheru, transportu - PCC uzgodni szczegóły zlecenia i na jego podstawie 

udostępni kontener i slot kolejowy na pociągach intermodalnych (wybrany korytarz) w sieci PCCI. Kontener  

od momentu pobrania na załadunek ( w DE i NL) do momentu zwrotu na terminal PCCI będzie dostępny bezpłatnie przez  

8 roboczych dni. Wszystkie koszty slotu kolejowego na wybranej rasie pokryje PCC Intermodal SA. Odbiorca voucheru który 

skorzysta z transportu koleją po siatce PCCI na bazie voucheru, może zlecić pierwszą i ostatnią milę (door delivery) PCCI lub 

innemu 

wybran

emu  
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przez siebie przewoźnikowi (o ile ten posiada certyfikat AEO). Wszelkie usługi terminalowe potrzebne  

do realizacji transportu będą wykonane zgodnie z aktualną, oficjalną, obowiązującą na obiekcie taryfą. 

B. Zwiedzanie terminalu kontenerowego PCC Intermodal w: 

=> Kutnie (www.pccintermodal.pl – link do części z Kutnem) 

=> Brzegu Dolnym (www.pccintermodal.pl – link do części z Brzegiem Dolnym) 

=> Gliwicach (www.pccintermodal.pl – link do części z Gliwicami) 

Zwiedzanie terminala będzie realizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, wytycznymi regulaminu dotyczącymi zwiedzania 

terminali kontenerowych PCC Intermodal SA, zawsze w obecności wyznaczonego pracownika PCC Intermodal SA.  

C. udostępnienie pleneru pod wykonanie sesji fotograficznej i/lub filmowej na obiektach PCC Intermodal w: 

=> Gliwicach 

=> Brzegu Dolnym 

Voucher może być zrealizowany przez wyznaczoną przez odbiorcę ekipę (maksymalnie 5 osób) pod warunkiem zachowania przez 

grupę zgodnego z wytycznymi regulaminu zwiedzania terminali kontenerowych PCC Intermodal SA, pod nadzorem wyznaczonego 

pracownika PCC Intermodal SA., w dniach i czasie uzgodnionym między stronami (maksymalnie 4h).  

Sesje nie mogą być tłem dla działalności: 

- politycznej 

- religijnej 

- promującej zachowania społecznie nieakceptowalne, w tym m.in. wulgaryzmy, przemoc, używki, broń 

Do sesji nie wolno wykorzystywać wizerunku osób pracujących na terminalu ani obecnych na obiekcie podwykonawców. 

D. Wyklejenie na powierzchni 15 m2, na bocznej ścianie kontenera 45 ft HC PW IMIENIEM/KSYWKĄ wskazanym przez 

zwycięzcę/właściciela voucheru i utrzymanie oznaczenia przez rok i podczas podróży jednostki po Europie. 

Imię zostanie wyklejone w ciągu 20 roboczych dni od otrzymania informacji od odbiorcy voucheru, jakie imie ma widnieć  

na kontenerze i będzie utrzymane na jednostce do końca stycznia 2020 roku. 

Ksywka nie zostanie umieszczona na kontenerze jeżeli będzie słowem powszechnie uważanym za obraźliwe, nacechowanym 

wulgarnie lub tendencyjnie. 

Dokumentacja wykonania usługi zostanie umieszczona w aktualnościach na stronie www.pccintermodal.pl lub na życzenie 

odbiorcy voucheru może zostać wysłana do niego mailem, w ciągu 5 roboczych dni od momentu wyklejenia kontenera. 

Kontener będzie podróżował w ramach sieci regularnych połączeń intermodalnych po siatce PCC pomiędzy: Polską, Niemcami, 

Holandią, Belgią, Austrią i Skandynawią. 

 

6. Zasady obowiązujące gości na obiektach terminalowych PCC Intermodal SA 

 

a) Zwiedzanie terminali kontenerowych PCC Intermodal SA może odbywać się na podstawie uprzednio złożonego 

wniosku osoby zainteresowanej składanego do dyrektora danego terminalu. Obiorca voucheru ma czas do 10 
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czerwca 2019 roku by skutecznie zgłosić wniosek chęci zrealizowania voucheru i jego realizacji w terminie do 

końca czerwca 2019 roku. Wniosek należy wysłać drogą mailową na adres: marketing.intermodal@pcc.eu 

b) Dyrektor danego terminalu, akceptując wniosek wyznacza  termin w którym zwiedzanie jest możliwe oraz określa 

zakres miejsc do których zwiedzający mogą zostać wpuszczeni. 

c) Przed rozpoczęciem zwiedzania, dyrektor terminalu wyznacza opiekuna grupy zwiedzającej.  

d) Wejście grupy zwiedzającej na teren terminalu kontenerowego Spółki jest możliwe tylko w obecności opiekuna 

grupy. 

e) Każda z osób zwiedzających przed wejściem na płytę terminalu zobowiązana jest do:  

=> zapoznania się z obowiązującymi zasadami poruszania się po terminalu kontenerowym (Kutno, Gliwice, Brzeg Dolny)  

oraz z zasadami poruszania się w obrębie suwnic (Kutno, Gliwice) 

=> założenia kamizelek ostrzegawczych, kasków ochronnych (o ile te są wymagane ), 

=> bezwzględnego przestrzegania poleceń opiekuna grupy 

 

f) Opiekun ma prawo przerwać zwiedzanie terminalu w każdym czasie, jeżeli uzna to za stosowne.  

g) Po zakończeniu zwiedzania terminalu opiekun wyprowadza osoby zwiedzające poza teren terminalu 

kontenerowego.  

h) Przy wyjściu z terminalu osoby zwiedzające zobowiązane są do zwrotu opiekunowi kamizelek ostrzegawczych 

oraz kasków ochronnych.  

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, służymy odpowiedziami i pomocą! 

Dziękujemy, że pomagasz nam wspierać działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! 

 

ZAPRASZAMY CIĘ DO NASZEGO INTERMODALNEGO ŚWIATA! Zobacz jak fascynujący może być transport… 
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