Promocja "Walenty z Oskarem"
Dlaczego warto skorzystać z promocji "Walenty z Oskarem?
 Jedziesz GDZIE CHCESZ! – marzy Ci się Chorwacja, a Twoi bliscy wolą jechać do Grecji – Z NAMI
NIC NIE STRACISZ! – rezerwując wycieczkę w ramach promocji „Walenty z Oskarem” masz możliwość
bezpłatnej zmiany kierunku wyjazdu do 30 dni przed wyjazdem bez utraty rabatu!
 Jedziesz KIEDY CHCESZ! – marzy Ci się urlop w lipcu, a w marcu szef przesuwa Ci go na inny czas –
Z NAMI NIC NIE STRACISZ! - rezerwując wycieczkę w ramach „Walenty z Oskarem” masz możliwość
bezpłatnej zmiany daty wyjazdu do 30 dni przed wyjazdem bez utraty rabatu!
 Jedziesz Z KIM CHCESZ! – marzy Ci się wspólna wyprawa w gronie przyjaciół, a nagle ktoś z Was
nie może jechać – Z NAMI NIC NIE STRACISZ! - rezerwując wycieczkę w ramach „Walenty z Oskarem”
masz możliwość bezpłatnej zmiany Uczestnika wyjazdu do 30 dni przed wyjazdem bez utraty rabatu!
Okazuje się jednak, że nikt inny nie może jechać? Koszt anulacji do 30 dni przed wyjazdem to tylko 100
zł/os.
Program i warunki promocji:


14.02 – 18.02.2013
zniżka 50% - obejmuje zniżkę dla 2 osoby przy rezerwacji wyjazdu dla 2 osób (pierwsza
osoba pełnopłatna); warunki płatności: rezerwacja dokonywana jest w momencie wpłaty zaliczki
w wysokości 50%, dopłata do całości ceny imprez do 28.02.2013.

1. Zniżka udzielana jest od ceny podstawowej zgodnie ze stroną internetową www.oskar.com.pl
2. Rabatowi nie podlegają opłaty obowiązkowe i opłaty dodatkowe: ubezpieczenie, opłata klimatyczna,
wyżywienie, dopłata do pokoju jednoosobowego.
3. Promocja „OSKAR’owe rabaty” obejmuje oferty pobytowe oraz wycieczki typu zwiedzanie +
wypoczynek.
4. Rezerwacja wstępna możliwa jest do potwierdzenia w ciągu 3 dni. Potwierdzeniem rezerwacji jest
zaksięgowanie zaliczki u Organizatora. Brak wpłat oraz dopłat zgodnie z warunkami promocji w
wyznaczonych terminach jest równoznaczny z utratą promocyjnej zniżki.
5. „Słoneczna Gwarancja Spokoju” – w momencie podpisania umowy Klient może wykupić dopłatę w
wysokości 50 zł/os., która daje możliwość zrezygnowania z imprezy do 21 dni przed wyjazdem bez
ponoszenia dodatkowych kosztów, poza wniesioną dopłatą. Dodatkowo „Słoneczna Gwarancja Spokoju” jest
Gwarancją Niezmienności Ceny.
6. Liczba miejsc objętych promocją jest ograniczona. Centrum Turystyki OSKAR zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian w zakresie wyłączeń terminów objętych promocją, przed okresem jej zakończenia.
7. W ramach promocji „OSKAR’owe rabaty” istnieje możliwość dokonania jednej bezpłatnej zmiany
kierunku, terminu lub Uczestnika wyjazdu do 30 dni przed wyjazdem. Zmiany dokonuje się na podstawie
pisemnego oświadczenia. W przypadku różnych cen katalogowych na wybrane oferty, powstała różnica
winna być uregulowana w momencie dokonania modyfikacji rezerwacji.
Za kolejne zmiany oraz zmiany dokonywane w terminie poniżej 30 dni przed wyjazdem pobierana jest
opłata w wysokości 20 zł/os.
Zmiana terminu, kierunku wyjazdu z zachowaniem rabatu jest możliwa, jeśli w momencie dokonywania
rezerwacji termin / kierunek, na który ma zostać zmieniona rezerwacja również był w promocji.
8. Liczba miejsc objętych promocją jest ograniczona. Centrum Turystyki OSKAR zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian w zakresie wyłączeń terminów objętych promocją, przed okresem jej zakończenia.
9. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i zniżkami, z wyłączeniem Słonecznej Karty OSKARA.
10. Zniżka "Stały Klient" obowiązuje wyłącznie za okazaniem Słonecznej Karty OSKARA.

www.oskar.com.pl

