REGULAMIN PROMOCJI FIRST CALL NR 2 LATO 2014
Warunki promocji:
1. Zaliczka tylko 10% wartości rezerwacji, płatna przy podpisywaniu umowy. Dopłata do 29% wartości rezerwacji, płatna w ciągu
7 dni po podpisaniu umowy. Dopłata do całości nie wcześniej niż w 29 dniu i nie później niż na 25 dni przed rozpoczęciem imprezy.
2. Gwarancja Niezmienności Ceny GRATIS!!!
3. Gwarancja Najniższej Ceny do dnia 31.12.2013 GRATIS!!! Gwarancja najniższej ceny obejmuje wszystkie potwierdzone rezerwacje dokonane
pomiędzy 14.10.2013 a 09.11.2013 (w czasie trwania promocji FC 2) na wyloty w terminach od 22.04.2014 do 31.10.2014 i dotyczy ceny
całkowitej za rezerwację. Oznacza to, że jeżeli Klient wykupił wycieczkę np. 16.10.2013 a do dnia 31.12.2013 roku w ofercie Sun Fun Holidays
pojawi się niższa cena całkowita za rezerwację na ten sam hotel, typ pokoju, wyżywienie oraz termin to Klientowi przysługuje prawo do
obniżenia wartości całkowitej rezerwacji do najtańszej. Dotyczy to tylko i wyłącznie całkowitej kwoty rezerwacji, tych samych świadczeń oraz
osób na rezerwacji.
4. Jedno młodsze dziecko w wieku do 12, 13 lub 14 lat w wybranych hotelach płaci jedynie 690 PLN!!! (ilość miejsc ograniczona)
5. EGIPT - wycieczki 1/2 i 1 dniowe dla dzieci 2-12 lat GRATIS, na terenie Egiptu (nie dotyczy wycieczek z przelotem). Warunkiem skorzystania z
promocji jest udział co najmniej 2 opiekunów (min. 2 os. dorosłe z tej samej rezerwacji). Promocja dotyczy maksymalnie dwojga dzieci na
rezerwacji. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi na miejscu.
6. TUNEZJA - wycieczki 1/2 i 1 dniowe dla dzieci 2-12 lat GRATIS, na terenie Tunezji (nie dotyczy wycieczek z przelotem). Warunkiem
skorzystania z promocji jest udział co najmniej 2 opiekunów (min. 2 os. dorosłe). Promocja dotyczy maksymalnie dwojga dzieci na rezerwacji.
7. TURCJA - Wycieczka Shopping City Tour GRATIS dla każdej osoby z rezerwacji.
8. GRECJA - RODOS - Voucher 20 € dla każdej osoby dorosłej do wykorzystania na wybraną wycieczkę lądową.
9. GRECJA - KOS - 75% zniżki na wybraną wycieczkę fakultatywną dla każdej osoby dorosłej; dzieci 2-12 lat GRATIS (dotyczy jednej wycieczki
wybranej przez opiekunów, przy udziale co najmniej 2 os. dorosłych). Zniżka jest naliczana od ceny podstawowej wycieczki. Jeśli w opisie
wyszczególnione są dodatkowe opłaty (np. bilety wstępu), to Klient jest zobowiązany je pokryć w całości. Promocja dotyczy maksymalnie
dwojga dzieci na rezerwacji.
10. GRECJA - KRETA o wybraniu jednego z gratisów Klienci decydują po przylocie na miejsce.
- Dzieci 2-12 GRATIS na jedną z wybranych wycieczek (Pałac w Knossos, Wąwóz Samaria, Spinalonga). Warunkiem skorzystania
z promocji jest udział co najmniej 2 opiekunów (min. 2 os. dorosłe) lub Voucher 20 € osoba dorosła, 10 € dziecko (2-12 lat)
do wykorzystania na wycieczkę Santorini lub Voucher 15 € osoba dorosła, 7,5 € dziecko (2-12 lat) do wykorzystania na wycieczkę Wieczór
Grecki. Promocje dotyczą maksymalnie dwojga dzieci na rezerwacji lub RABAT na wypożyczenie samochodu.
Ceny z rabatem za dzień: kategoria samochodu A (Matiz lub podobny) w dniach 01.04 - 30.06 i 16.09 - 31.10 - 20 €, w dniach
01.07 - 15.09 - 26 €. Kategoria samochodu B (Fiat Panda lub podobny) w dniach 01.04 - 30.06 i 16.09 - 31.10 - 25 €, w dniach
01.07 - 15.09 - 31 €. Ceny zawierają lokalne podatki, opłaty i ubezpieczenia.
11. BUŁGARIA - wycieczki dla dzieci 2-12 lat GRATIS na terenie Bułgarii (nie dotyczy wycieczki do Aquaparku i wycieczek z przelotem).
Warunkiem skorzystania z promocji jest udział co najmniej 2 opiekunów (min. 2 os. dorosłe). Promocja dotyczy maksymalnie dwojga dzieci
na rezerwacji.
12. Bezpłatne zmiany podczas trwania promocji First Call NR 2:
a. zmiana terminu wylotu jest możliwa podczas trwania promocji First Call NR 2 - 0 PLN!!!
b.zmiana miejsca zakwaterowania jest możliwa podczas trwania promocji First Call NR 2 - 0 PLN!!!
c. zmiana nazwisk uczestników jest możliwa podczas trwania promocji First Call NR 2 - 0 PLN!!!
d.zmiana kraju jest możliwa podczas trwania promocji First Call NR 2 - 0 PLN!!!
13. Koszty anulacji podczas trwania promocji First Call NR 2 wynoszą - 0 PLN!!! *
14. Koszty anulacji po zakończeniu promocji First Call NR 2 zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.
15. Zmiany po zakończeniu promocji First Call NR 2:
a. zmiana tylko i wyłącznie jednego nazwiska w rezerwacji jest możliwa i wynosi 90 PLN (nie dotyczy pokoju jednoosobowego).
b. dokwaterowanie do pokoju w rezerwacji jest możliwe i wynosi 90 PLN + koszt dokwaterowania osoby wg. aktualnych w dniu zmiany cen.

c. wydłużenie pobytu jest możliwe i wynosi 90 PLN + koszt dopłaty do pobytu wg. aktualnych w dniu zmiany cen.
Każda powyżej wymieniona zmiana w rezerwacji poniżej 29 dni przed wylotem lub inna zmiana po zakończeniu promocji
First Call NR 2 równoznaczna jest z anulacją imprezy zgodnie z punktem 5.2 OWU oraz możliwością zakupu nowej imprezy
wg. aktualnych cen.
* nie dotyczy kosztów składki na dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, które jest dobrowolne, bezzwrotne i zgodnie z OWU nie jest wliczane do kosztów wycieczki
PROMOCJA NIE DOTYCZY GRUP POWYŻEJ 20 OSÓB.
NINIEJSZA OFERTA WAŻNA JEST WRAZ Z OGÓLNYMI WARUNKAMI UCZESTNICTWA W IMPREZIE.
PROMOCJA TRWA OD 14/10/2013 DO 09/11/2013 WŁĄCZNIE LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
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data i podpis Klienta

