Promocja "Wakacje 2017 w 2016 - zniżka do 26%"
Warunki promocji:
1. Promocja "Wakacje 2017 w 2016 - zniżka do 26%" [kody: FH26, FH21, FH17, FH15, FH11, FH8] ważna jest w okresie
15.12.2016 - 10.01.2017
2. Zniżka promocyjna: do -26% udzielana jest od ceny podstawowej zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie
internetowej www.oskar.com.pl
3. Rabatowi nie podlegają opłaty obowiązkowe i opłaty dodatkowe: ubezpieczenie, wyżywienie, dopłata do miasta
wyjazdowego, dopłata do pokoju jednoosobowego i inne.
4. Promocja obejmuje oferty pobytowe, wycieczki typu zwiedzanie + wypoczynek, wycieczki objazdowe, wycieczki
weekendowe.
5. Rezerwacja dokonywana w ramach promocji „Wakacje 2017 w 2016”:
- zniżka 26 % lub 21% [kod: FH26 lub FH21] obejmuje: oferty pobytowe, wycieczki typu zwiedzanie + wypoczynek –
cały sezon 2017, wycieczki objazdowe „nowość” oraz pozostałe wycieczki objazdowe w wybranych terminach: luty,
marzec, kwiecień.
Potwierdzana jest w momencie wpłaty 100 % wartości rezerwacji.
- zniżka 17 % lub 15% [kod: FH17 lub FH15] obejmuje: oferty pobytowe, wycieczki typu zwiedzanie + wypoczynek –
cały sezon 2017, wycieczki objazdowe „nowość” oraz wycieczki objazdowe w terminach: luty, marzec, kwiecień..
Potwierdzana jest w momencie wpłaty zaliczki w wysokości 30 % wartości rezerwacji, pozostała kwota powinna
być wpłacona do 15.04.2017
- zniżka 11 % [kod: FH11] obejmuje: wycieczki objazdowe w terminach: kwiecień – listopad oraz wycieczki
weekendowe - cały sezon 2017. Potwierdzana zostaje w momencie wpłaty 100 % wartości rezerwacji.
- zniżka 8% [kod: FH8] obejmuje: oferty pobytowe, wycieczki typu zwiedzanie + wypoczynek, wycieczki objazdowe
i weekendowe – cały sezon 2017. Potwierdzana jest w momencie wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł/os, dopłata do
30% wartości rezerwacji w terminie do 15.04.2017, pozostała kwota powinna być wpłacona do 30 dni przed
wyjazdem.
6. Rezerwacja wstępna możliwa jest do potwierdzenia w ciągu 5 dni. Potwierdzeniem rezerwacji jest zaksięgowanie
wpłaty u Organizatora. Brak wpłat zgodnie z warunkami promocji w wyznaczonych terminach jest równoznaczny
z utratą promocyjnej zniżki.
7. Rezerwacje wstępne założone na mniej niż 5 dni przed końcem okresu obowiązywania promocji dla zachowania
ważności udzielonego rabatu/zniżki powinny być potwierdzone w ciągu 24h od terminu jej założenia. Brak
potwierdzenia jest równoznaczny z utratą promocyjnej zniżki.
8. Istnieje możliwość dokonania jednej bezpłatnej zmiany rezerwacji (kierunku/terminu/hotelu) do 50 dni przed
wyjazdem wtedy, gdy zmiana następuje na ofertę, która weszła do sprzedaży w terminie późniejszym niż
pierwotnie zakupiona oferta. Maksymalny możliwy do uzyskania % rabatu to ten obowiązujący w dniu dokonania
zmiany – jeżeli oferta jest nim objęta i aktualnie nie jest wyłączona z promocji.
9. Zmiany inne, niż opisane w pkt. 8 podlegają opłatom. Przy zmianie kierunku / terminu / hotelu zachowany zostaje
% zniżki promocyjnej tylko w przypadku, gdy oferta, na którą jest dokonywana zmiana była w momencie
dokonywania pierwotnej rezerwacji również w promocji. W przypadku gdy oferta, na którą zmiana jest dokonywana
nie była w sprzedaży/promocji, wówczas maksymalny możliwy % rabatu jaki obowiązuje to z dnia wprowadzenia
danej oferty do sprzedaży (o ile był nią objęty) i aktualnie nie jest wyłączony z promocji.
10. Za zmiany umowy/rezerwacji przyjmuje się zmianę: kierunku, terminu wyjazdu, hotelu, miasta wyjazdowego i
pobierane są odpowiednio opłaty:
a) każdorazowa zmiana rezerwacji w terminie do 50 dni przed wyjazdem – opłata 75 zł/rezerwacja
b) każdorazowa zmiana rezerwacji w terminie do 30 dni przed wyjazdem – opłata 300 zł/rezerwacja
c) każdorazowa zmiana rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed wyjazdem – opłata
500 zł/rezerwacja
d) każdorazowa zmiana danych osobowych – opłata 100 zł/os (nie dotyczy korekty „literówek” lub zmiany
danych wynikającej ze zmiany dokumentów tożsamości)
11. Opłatą za zmianę rezerwacji nie są objęte: dopłata do wyżywienia, dopłata do pokoju jednoosobowego, dopłata do
ubezpieczenia od chorób przewlekłych i nowotworowych oraz inne dopłaty dokonywane do 7 dni przed wyjazdem.
12. Anulacja rezerwacji dokonywana w terminie:
a) do 50 dni przed wyjazdem: 300 zł/os
b) do 30 dni przed wyjazdem: 500 zł/os
c) na mniej niż 30 dni przed wyjazdem wg warunków uczestnictwa
d) wycieczki weekenowe (bez noclegu lub z 1 noclegiem) - koszt anulacji 30% wartości rezerwacji do 30 dni przed
wyjazdem, na mniej niż 30 dni przed wyjazdem wg warunków uczestnictwa
13. Liczba miejsc objętych promocją jest ograniczona. Centrum Turystyki OSKAR zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian w zakresie wyłączeń terminów objętych promocją, przed okresem jej zakończenia.
14. Promocja "Wakacje 2017 w 2016 - zniżka do 26%" nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami, z wyłączeniem
zniżki dla Stałego Klienta.

