Promocja: PM001/S13

REGULAMIN PROMOCJI WIOSENNEJ LATO 2013

I.

ZASADY PROMOCJI
1. Organizatorem promocji Wczesna Rezerwacja Lato 2013 jest Grecos Holiday Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 76A, 60-311 zwany dalej Organizatorem.
2. Promocja dotyczy wszystkich imprez zawartych w katalogu „LATO 2013”.
3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji jest dokonanie rezerwacji wakacji
z aktualnej oferty Organizatora w okresie: od 21 marca 2013 do 28.03.2013.
4. Rezerwacja uznana jest za dokonaną po wpłaceniu zaliczki w wysokości 29% wartości
rezerwacji.
5. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych, nie dotyczy zamówień grupowych (powyżej
20 osób pełnopłatnych).
6. Oferty promocyjne oznaczone są kodem cennika rozpoczynającym się dużą literą „P” oraz
stosownym piktogramem na stronie internetowej www.grecos.pl.

II.

KORZYŚCI WCZESNEJ REZERWACJI
1. RABATY DO 20%
1.1. W promocji maksymalne rabaty wynoszą do 20% w odniesieniu do cen za osobę dorosłą oraz
do 20% w odniesieniu do cen za dziecko.
1.2. Wysokość rabatu uzależniona jest od hotelu, terminu oraz miejsca wylotu.
1.3. Liczba miejsc objętych maksymalnymi rabatami jest ograniczona.
1.4. Po wyczerpaniu miejsc z maksymalnymi rabatami oferta będzie dostępna w kolejnych
promocyjnych cenach, których wysokość zależy od stanu sprzedaży miejsc w danym hotelu
i terminie.
1.5. Zniżki procentowe dotyczą tylko świadczeń podstawowych, nie obejmują opłat lotniskowych,
opłat z tytułu wylotów z lotnisk lokalnych, wszelkich dodatkowych opłat opcjonalnych.
1.6. Ilość miejsc w cenach promocyjnych w poszczególnych terminach jest ograniczona.
2. WYCIECZKA FAKULTATYWNA GRATIS – DLA WYBRANYCH KIERUNKÓW i HOTELI
2.1. Dla rezerwacji na wybrane kierunki organizator przydziela wybrane wycieczki fakultatywne
gratis, patrz zestawienie pkt. 2.6 poniżej.
2.2. Warunkiem skorzystania z wycieczki fakultatywnej, o której mowa w pkt. 2.1.
jest
potwierdzenie udziału w wycieczce fakultatywnej gratis bądź dokonanie rezerwacji z rabatem
(zgodnie z zestawieniem) podczas pierwszego spotkania informacyjnego z rezydentem
Grecos Holiday w hotelu.

	
  

2.3. W przypadku rezygnacji z wycieczki bądź braku potwierdzenia udziału zgodnie z punktem
2.2., Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata w postaci ekwiwalentu pieniężnego.
2.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wycieczki fakultatywnej gratis w przypadku braku
minimalnej liczby uczestników. W tym przypadku Klientowi zostanie zaproponowana
wycieczka zastępcza o takim samym czasie trwania (półdniowa lub całodniowa).
2.5. Wycieczka fakultatywna gratis nie podlega wymianie na inne świadczenia podane w tabeli 2.1.
w miejscu wypoczynku ani ekwiwalent pieniężny.
2.6. Zestawienie wycieczek:

TURCJA:
- GRATIS wycieczka "Uroki miasta Alanya lub Side" - zwiedzanie z zakupami LUB
- 20% rabatu na zakup wycieczki fakultatywnej Jeep Safari.
MAJORKA:
- GRATIS wycieczka stolica wyspy - "Palma de Mallorca" LUB
- rabat: 20€ dorosły / 10 € wycieczkę "Dookoła wyspy - Vuelta Isla"
KEFALONIA:
- GRATIS wycieczka: "Autentyczna Kefalonia" dla Klientów zakwaterowanych w hotelach w
okolicy Lixouri lub "Stolica wyspy - Argostoli" dla Klientów zakwaterowanych w hotelach w
okolicy Skali LUB
- 20% rabatu na wybraną wycieczkę fakultatywną.
CHALKIDIKI:
- GRATIS wycieczka: "Panorama Salonik" LUB
- 20% rabatu na wycieczkę "Magiczne Meteory".

3. GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY
Klienci, którzy zarezerwują w okresie trwania promocji imprezę z katalogu LATO 2013,
otrzymają gwarancję niezmienności ceny wycieczki, co oznacza, że nie będą musieli
dokonywać dopłat do zarezerwowanej wycieczki w przypadku wzrostu kosztów transportu,
wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak opłaty lotniskowe,
załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostu kursów walut.

4. ZALICZKA
4.1. W okresie trwania promocji w celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest minimalna
zaliczka w wysokości 29% wartości rezerwacji.
4.2. Pozostała należność płatna na 35 dni przed wylotem.
5. WALIZKA
5.1 Klienci w ramach promocji wiosennej otrzymują walizkę podróżną na kółkach.
5.2 Walizkę otrzymują Klienci dokonujący rezerwacji w okresie trwania promocji z wylotem
do 15.06.2013.
5.3 Na jedną rezerwację przypada jedna walizka.
5.4 Walizka dostarczona będzie w przeciągu miesiąca od zakończenia promocji na adres
Klienta podany w rezerwacji.
5.5 Walizka nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny bądź inne świadczenia.

	
  

	
  

III.

REKLAMACJE
Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu promocji można składać
wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: ul. Grunwaldzka 76A, 60-311.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się ogólne warunki umowy
o zorganizowanie imprezy turystycznej obowiązujące u Organizatora w dniu zawarcia umowy.
2. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo
sądy.

