
Lato 2013
rezerwuj swoje wakacje!

PROMOCJA

REGULAMIN PROMOCJI LATO 2013
1.  Organizatorem Promocji Lato 2013, zwanej dalej promocją, jest ECCO HOLIDAY Sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu (61-775) przy ul. Wielkiej 18, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000082342, kapitał zakładowy 
33.840.000,00 zł (zwana dalej Organizatorem).

2.  Promocja dotyczy wyłącznie produktów sprzedawanych pod marką Ecco Holiday.

3.  Promocja skierowana jest do wszystkich Klientów Organizatora (w tym Klientów zawierających 
umowę z Organizatorem w czasie trwania promocji oraz Stałych Klientów Organizatora).

4. Promocja trwa od godziny 8:00 dnia 6 grudnia 2012 r. do północy dnia 31 stycznia 2013 r.

5.  Promocją objęte są wszystkie rezerwacje z oferty oznaczonej na stronie internetowej  
www.eccoholiday.com piktogramem , założone w okresie trwania Promocji. 

6.  Wszystkie założone w czasie trwania Promocji rezerwacje, otrzymują łącznie:
 - gwarancję najniższej ceny 
 - gwarancję niezmienności ceny 
 - darmowe ubezpieczenie Bezpieczna Wpłata 
 - rabat 50% na zakup ubezpieczenia rozszerzonego.

7.  Nadto, w ramach Promocji Lato 2013, Organizator oferuje dodatkową, specjalną ofertę, oznaczoną 
na stronie www.eccoholiday.com - obok piktogramu  - piktogramem , w ramach której na 
wybrane imprezy oferowana będzie Klientowi niższa cena - zgodna z tabelą stanowiącą załącznik nr 3 
do regulaminu. Przy braku powyższego oznaczenia piktogramem  nie ma możliwości założenia 
rezerwacji (zakupu imprezy) na warunkach określonych w niniejszym punkcie.

8.  Nadto, w ramach Promocji Lato 2013, Stali Klienci Organizatora mogą skorzystać z oferty oznaczonej 
na stronie www.eccoholiday.com - obok znacznika  - piktogramem , w ramach której mieści 
się - oprócz pakietu dodatków wskazanych w pkt. 6 niniejszego regulaminu - specjalna oferta cenowa 
wskazana w tabeli cen, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Przy braku w ofercie 
piktogramu  nie ma możliwości założenia rezerwacji na warunkach określonych w niniejszym 
punkcie.

 
9.  Wszyscy Klienci dokonujący rezerwacji w ramach Promocji Lato 2013 mają dwie możliwości zakupu 

imprezy - według własnego uznania - w postaci:
 -  zaliczki 0 zł w momencie zakładania rezerwacji, wpłata całości 30 dni przed wylotem. Wybór 

opcji zaliczka 0 zł jest możliwy wyłącznie pod warunkiem przyjęcia przez Klienta i Organizatora 
ustaleń zgodnie z pkt. IV. ppkt. 8 Warunków Uczestnictwa według wzoru załącznika do dowodu 
rezerwacji stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu

 -  zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji w momencie jej zakładania, dopłata 30 dni przed 
wylotem. 

10.  Szczegółowe zasady zakupu wyjazdu oraz wpłat zaliczek zawarte są w Warunkach Uczestnictwa  - 
Umowie oraz w załączniku nr 1 do regulaminu.

11.  Organizator zastrzega, że ilość ofert objętych Promocją, a oznaczonych piktogramem , jest ograniczona 
i może ulec wyczerpaniu przed zakończeniem Promocji, wówczas z oferty zniknie piktogram .



12.  Promocja Lato 2013 nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, talonami i kuponami zniżkowymi 
marki Ecco Holiday i Ecco Travel poza dodatkowymi rabatami otrzymanymi z tytułu posiadania 
Karty Klubu Sympatyków i Entuzjastów (jednakże z wyłączeniem wymiany punktów na rabat przy 
zakupie wycieczki promocyjnej Lato 2013). Dodatkowo, talony urodzinowe wykorzystać można 
wyłącznie przy rezerwacji miejsc spoza puli ofert promocyjnych oznaczonych piktogramem .

 
13.  Liczba uczestników na rezerwacji nie może przekroczyć 10 osób. Dla grup powyżej 10 osób (dotyczy 

wyłącznie uczestników powyżej 2 roku życia) ceny ustalane będą indywidualnie po przesłaniu 
zapytania na e-mail: grupy@eccoholiday.com

 
14.  Rezerwacji dokonać można za pośrednictwem strony internetowej www.eccoholiday.com, na infolinii 

pod tel. 804 289 220 oraz w dowolnym punkcie sprzedaży oferty Organizatora na terenie Polski i za 
granicą.

 
15.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają aktualne: Warunki 

Uczestnictwa - Umowa, Warunki Ubezpieczenia, Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Wpłata oraz 
przepisy prawa polskiego, przy czym wyłącza się stosowanie Warunków Uczestnictwa - Umowy 
w zakresie, w którym pozostają one w sprzeczności z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 
Definicje:

zaliczka 0 zł – wpłata całości ceny dopiero na 30 dni przed wylotem. W momencie zakładania rezerwacji 
Klient akceptuje Warunki Uczestnictwa Ecco Holiday Sp. z o.o. oraz wypełnia formularz zobowiązania 
do zapłaty pełnej wartości rezerwacji na 30 dni przed wylotem. Oryginały wypełnionych i podpisanych 
dokumentów, tj. Warunków Uczestnictwa oraz zobowiązania do zapłaty osoba zamawiająca zobowiązana 
jest przesłać na adres Organizatora w ciągu 7 dni od daty założenia rezerwacji.
 
Stały Klient - osoba, która przynajmniej raz założyła rezerwację na wyjazd pod marką Ecco Holiday 
lub Ecco Travel lub była przynajmniej raz jednym z uczestników rezerwacji; będąca osobą pełnoletnią, 
pełnopłatną.  
 
gwarancja najniższej ceny - oznacza, że cena oferty zakupionej w Ecco Holiday Sp. z o.o. w promocji 
Lato 2013 nie może ulec obniżeniu w ciągu roku, jeśli taka sytuacja nastąpi - Organizator zwraca 
klientowi różnicę, gwarancja nie dotyczy ofert Last Minute.
 
gwarancja niezmienności ceny - zabezpieczenie podróży od wzrostu ceny wycieczki daje gwarancję, 
iż kompletna cena wycieczki (tj. cena wycieczki łącznie z opłatami lotniskowymi i ubezpieczeniem) 
nie ulegnie zmianie, np. w przypadku wzrostu cen paliw, kursów walut, czy też innych czynników 
wpływających na cenę.
 
ubezpieczenie Bezpieczna Wpłata – dotyczy wpłat Klienta dokonanych na poczet ceny imprezy 
turystycznej, której organizatorem jest Ecco Holiday Sp. z o.o. i polega na zwrocie Klientowi kwot 
dokonanych wpłat na poczet ceny imprezy turystycznej lub usługi turystycznej w przypadku braku 
realizacji tych świadczeń przez Organizatora, spowodowanego zaprzestaniem działalności operacyjnej 
na skutek niewypłacalności.
Szczegółowe informacje na temat zasad ubezpieczenia znajdują się pod linkiem: 
http://www.eccoholiday.com/dla-podroznych/ubezpieczenia/

0zł zaliczki
wpłata całości 30 dni przed wylotem



załącznik nr 1

Załącznik do Dowodu Rezerwacji/Voucheru nr …….....…………..........…….

z dnia …….....………………. 

Strony:

Klient  ……………………………………......................................……….........................

zam. w ……………………………………......................................………......................... 

PESEL  ……………………………………......................................………......................... 

oraz

Organizator - ECCO HOLIDAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wielkiej 18, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000082342, kapitał zakładowy 33.840.000,00 zł.

W związku  z wyborem przez Klienta sposobu zapłaty ceny za  imprezę turystyczną opisaną w Dowodzie Rezerwacji/Voucherze o numerze jak wyżej w opcji  
„0 zł zaliczki”, strony zgodnie ustalają co następuje:

1. Klient zobowiązuje się zapłacić całość umówionej ceny imprezy, to jest kwotę ……………….. zł najpóźniej do dnia …………………… 

2. W przypadku gdy kwota ceny imprezy nie zostanie zapłacona przez Klienta na rzecz Organizatora w terminie opisanym w punkcie 1, wówczas przyjmuje się,  
że Klient zrezygnował z imprezy z przyczyn leżących po jego stronie. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Warunków Uczestnictwa  
Ecco Holiday – Umowy dotyczące rezygnacji z imprezy. 

3. Strony ustalają, że w przypadku braku zapłaty ceny imprezy w wyznaczonym terminie a za tym rezygnacji z imprezy, Klient  zobowiązany będzie do zapłaty na 
rzecz Organizatora kwoty odszkodowania. Kwota odszkodowania nie może przekroczyć wartości ceny imprezy podwyższonej o odsetki za opóźnienie w płatności.    
Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku dokonania wpłaty ponosić będzie określoną w przepisach prawa odpowiedzialność za niewykonanie umowy.

4. Wyłącza się stosowanie Warunków Uczestnictwa Ecco Holiday – Umowy w zakresie, w którym pozostają one w sprzeczności z postanowieniami niniejszego  
dokumentu.

5. Niniejsze ustalenia nie wyłączają praw Klienta oraz odpowiedzialności Organizatora wynikających z  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez  
Oganizatora. 

 Data:___________________________
 

 __________________________________ ________________________
 podpis i pieczęć Organizatora podpis Klienta



NOWOŚCI

BESTSELLERY

termin I termin II termin III termin IV

kierunek hotel lotniska 
wylotu

dzień 
wylotu 7 dni 14 dni 7 dni 14 dni 7 dni 14 dni 7 dni 14 dni

Malta

Paradise Bay ****  
wyżywienie: śniadania

Kraków

Wrocław
(dopłata 50zł)

środa
sobota

niedziela

08.05 - 28.05 29.05 - 25.06 26.06 - 27.09 -

2373 3515 2529 3807 2895 4559 - -

Euroclub *** 
wyżywienie: śniadania

27.04 - 03.05 04.05 - 31.05 01.06 - 28.06 07.09 - 21.09

1902 2459 1498 2106 1586 2339 1673 2513

Mykonos Pelican Bay ****  
wyżywienie: śniadania

Warszawa sobota
04.05 - 31.05 01.06 - 28.06

14.09 - 27.09
29.06 - 26.07
24.08 - 13.09 27.07 - 23.08

3519 4989 3889 5719 4569 6889 5399 8549

Cypr 
Północny

Acapulco Beach Club
and Resort Hotel **** 
wyżywienie: All Inclusive

Warszawa środa

19.06 - 26.06 03.07 - 28.08 04.09 - 11.09 -

2550 4346 2755 4555 2570 - - -

Club Lapethos **** 
wyżywienie: dwa posiłki

19.06 - 26.06 03.07 - 28.08 04.09 - 11.09 -

1700 2540 1836 2715 1630 - - -

Korsyka Campo Dell’oro ****  
wyżywienie: śniadania

Warszawa czwartek

04.04 - 24.04
03.10 - 17.10 25.04 - 01.05 02.05 - 24.07

29.08 - 02.10 25.07 - 28.08

3729 5499 3879 5699 4679 7339 5249 8479

Madera Dom Pedro Baia ****  
wyżywienie: dwa posiłki

Warszawa piątek

17.05 - 11.07 
30.08 - 25.10 12.07 - 29.08. 03.05 - 16.05 -

3399 5049 3599 5379 3699 5599 - -

termin I termin II termin III termin IV

kierunek hotel lotniska 
wylotu

dzień 
wylotu 7 dni 14 dni 7 dni 14 dni 7 dni 14 dni 7 dni 14 dni

Kreta

Castro ***  
wyżywienie: dwa posiłki

Warszawa
Katowice
Poznań

Gdańsk 
(dopłata 100zł)

Wrocław
 i Kraków  

(dopłata 150zł)

Łódź
 i Bydgoszcz 

(dopłata 200zł)

niedziela

05.05 - 15.06
08.09 - 12.10 16.06 - 29.06

28.04 - 04.05
30.06 - 13.07
01.09 - 07.09

14.07 - 31.08

1529 2278 1699 2625 2001 3025 2073 3170

Lavris Bungalows **** 
wyżywienie: All Inclusive

05.05 - 01.06 02.06 - 29.06
22.09 - 05.10

28.04 - 04.05
30.06 - 13.07
25.08 - 21.09

14.07 - 24.08

1899 3067 2399 4046 2744 4511 3102 5228

Rodos Princess Flora ***  
wyżywienie: All Inclusive

Warszawa
Katowice
Poznań
Gdańsk 

(dopłata 100zł) 

Wrocław
 i Kraków  

(dopłata 150zł) 

Łódź
 (dopłata 200zł)

sobota

11.05 - 31.05
28.09 - 04.10

01.06 - 28.06
31.08 - 27.09 29.06 - 12.07 13.07 - 30.08

1549 2336 1769 2770 2073 3170 2283 3591

Tabela cen dla Stałych Klientów
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BESTSELLERY
termin I termin II termin III termin IV

kierunek hotel lotniska 
wylotu

dzień 
wylotu 7 dni 14 dni 7 dni 14 dni 7 dni 14 dni 7 dni 14 dni

Bułgaria
- Złote Piaski

Primasol Sunlight Sunrise ***  
wyżywienie: All Inclusive

Katowice

Warszawa,
Wrocław
 i Poznań 

(dopłata 80zł)

Gdańsk  
(dopłata 130zł)

piątek

07.06 - 20.06 21.06 - 29.08 30.08 - 12.09  -

1521 2538 1892 2950 1702 2800 -  -

Park Hotel 
Golden Beach **** 
wyżywienie: All Inclusive

07.06 - 20.06 21.06 - 29.08 30.08 - 12.09 - 

1571 2627 2083 3312 1883 3112 -  -

Golden Yavor **** 
wyżywienie: All Inclusive

07.06 - 20.06 21.06 - 29.08 30.08 - 12.09 -

1573 2607 1922 2951 1752 2820 -  -

Bułgaria
- Obzor

Aparthotel Casablanca ****
wyżywienie: All Inclusive 

07.06 - 20.06 21.06 - 29.08 30.08 - 12.09 -

1552 2641 2132 3380 1842 2949 -  -

Majorka

Marina Skorpios ***
wyżywienie: All Inclusive 

Poznań
Kraków
Warszawa  

(dopłata 400zł)

Katowice  
(dopłata 300zł)

Gdańsk  
(dopłata 500zł)

piątek
niedziela

07.06 - 30.06 05.07 - 28.07 02.08 - 25.08 06.09 - 29.09

2305 3817 2711 4632 2853 4916 2204 3717

Bahia de Palma ***
wyżywienie: All Inclusive 

28.04 - 05.05 02.06 - 30.06 05.07 - 25.08 30.08 - 22.09

1865 2855 2036 3326 2458 4169 1936 3226

Teneryfa

Be Live Playa La Arena ****
wyżywienie: All Inclusive 

Katowice
Warszawa  

(dopłata 100zł)

Poznań  
(dopłata 200zł)

Berlin - Tegel  
(dopłata 200zł)

czwartek

09.05 - 26.06
12.09 - 30.10 02.05 - 08.05 27.06 - 11.09 -

3049 4899 3199 5049 3649 5849 -  -

Tropical Playa ***
wyżywienie: All Inclusive 

09.05 - 19.06 02.05 - 08.05
05.09 - 30.10 20.06 - 04.09 -

2749 4159 2849 4399 3119 4799 -  -

Kos

Kipriotis Hippocrates  
& Maris Suites ****
wyżywienie: All Inclusive 

Warszawa
Katowice
Poznań
Gdańsk

 (dopłata 100zł)

Kraków
 (dopłata 150zł)

sobota

01-07.06 / 21.09-27.09 25-31.05 / 08.06.-28.06 / 
24.08.-20.09. 29.06.-23.08  -

1929 3299 2149 3499 2799 4519  -  -

Summer Village ***
wyżywienie: All Inclusive 

01.06 - 07.06
21.09 - 27.09

25.05 - 31.05
08.06 - 21.06
31.08 - 20.09

22.06 - 30.08  -

1719 2739 1949 3099 2519 3999  -  -

Egipt  
- Hurghada

Menaville ****  
wyżywienie: dwa posiłki

Warszawa
Katowice

Wrocław  
(dopłata 60zł)

Poznań  
(dopłata 80zł)

Gdańsk  
(dopłata 130zł)

piątek

26.04 - 02.05 03.05 - 27.06 28.06 - 29.08 30.08 - 24.10

2203 2903 1799 2599 2185 2899 1886 2748

Titanic Palace ***** 
wyżywienie: All Inclusive

26.04 - 02.05 03.05 - 27.06
30.08 - 26.09 28.06 - 29.08 27.09 - 24.10

2657 3576 1999 2869 2369 3299 2099 2999

Sentido Mamlouk  
Palace ***** 
wyżywienie: All Inclusive

26.04 - 02.05 03.05 - 27.06
30.08 - 26.09 28.06 - 25.07 26.07 - 29.08

27.09 - 24.10

2618 3625 2099 3099 2329 3199 2519 3599

Ceny kompletne w PLN, obowiązują od 6.12.2012 r. do 31.01.2013 r. (zawierają podstawową opłatę lotniskową, pozostałe opłaty lotniskowe zgodnie z informacją w tabelce). 

Cena za dzieci, osoby dorosłe na dostawkach oraz ewentualne dopłaty (pokój jednoosobowy, widok na morze, inny typ wyżywienia, itp.) zgodnie z ofertą na www.eccoholiday.com 

Ilość miejsc w promocji ograniczona i może ulec wyczerpaniu przed jej zakończeniem (31.01.2013 r.).

Dla grup powyżej 10 osób (wliczając dzieci) ceny ustalane indywidualnie po przesłaniu zapytania na e-mail: grupy@eccoholiday.com

Oferta nie łączy się z innymi promocjami i rabatami. Oferta dotyczy wyłącznie produktów sprzedawanych pod marką Ecco Holiday.
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Tabela cenowa dla ofert oznaczonych piktogramem  (publikacja 6.12.2012)

link do tabeli:
 https://ssl.eccoholiday.com/files/promocje/promocje_pliki/Tabela_cenowa_2013.xls
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