
WARUNKI PROMOCJI

DO 50% RABATU DLA WSZYSTKICH!
DODATKOWO DO 300 ZŁ ZNIŻKI DLA DRUGIEJ OSOBY!

1. Podczas trwania promocji druga pełnopłatna osoba z rezerwacji, przy założeniu, że zakwaterowane są w tym sa-
 mym pokoju, otrzymuje dodatkowo nawet do 300 zł zniżki. Promocja nie dotyczy osób na dostawkach oraz dzieci.
2. Promocja dotyczy wczasów z oferty Lato 2019
2. Aby można było skorzystać z promocji wszystkie osoby muszą być objęte jedną umową.
3. Wysokość rabatu może być różna w zależności od hotelu, kierunku i terminu wyjazdu. Może również ulec zmia-
 nie w trakcie trwania promocji.

PARKING PRZY LOTNISKU ZA 1 ZŁ!
1. Tylko do 20.02 w promocji  oferujemy możliwość rezerwacji miejsca STANDARD na parkingu START PARKING 
 przy wybranym lotnisku tylko za 1 zł. Do jednej rezerwacji przysługuje jedno miejsce parkingowe. 
 Dodatkowym bonusem jest pewność miejsca! 
2. Możliwość dodania usługi istnieje tylko i wyłącznie w momencie dokonywania rezerwacji, natomiast w przy-
 padku rezerwacji wstępnych najpóźniej w momencie potwierdzenia. 
3. Promocja dotyczy wszystkich lotnisk, z jakich oferujemy wyloty.
4. Anulowanie rezerwacji, bądź rezygnacja Klienta z wyjazdu jest równoznaczna z anulacją rezerwacji parkingu za 1 zł.
5. W przypadku odwołania wyjazdu przez Rainbow lub skorzystania z gwarancji zmiany rezerwacji i wybrania 
 innej oferty lub anulowania wylotu z danego miasta, Klient zachowuje miejsce parkingowe w promocyjnej 
 cenie 1 zł na parkingu przy nowym lotnisku. W przypadku braku miejsca parkingowego przy nowym lotnisku 
 zwracamy wpłaconą kwotę.
6. Jak zarezerwować parking 
 a. Tego samego dnia ( dzień zakupu imprezy) prześlemy Klientom drogą mailową kod promocyjny. Za poprawne
  wprowadzenie adresu e-mail Klienta odpowiedzialny jest punkt sprzedaży.
 b. Należy wejść na stronę https://parkingi.r.pl/, wyszukać parking przy wybranym lotnisku, zaznaczyć datę 
  przyjazdu i wyjazdu.

 do 20.02.2019



 c. Na stronie formularza rezerwacyjnego parkingu należy zaznaczyć: ”Użyj kodu promocyjnego”, wpisać 
  kod promocyjny i kliknąć przycisk „Przelicz”.
 d. Należy wydrukować bilet parkingowy i okazać go przy wjeździe na parking.

PRZYKŁAD DZIAŁANIA ZNIŻEK:

1. OSOBA POLECAJĄCA wykupiła wczasy na Zakynthos w terminie X o wartości 6500 zł. Generuje 
 2 kody zniżkowe i przekazuje je 2 znajomym (OSOBOM Z POLECENIA)

2. 2 OSOBY Z POLECENIA – zakładają 2 różne rezerwacje na Zakynthos w terminie X o wartościach:

 1 OSOBA – 7500 ZŁ – po wpisaniu w PANELU KLIENTA kodu otrzymuje 200 zł zniżki oraz staje się OSOBĄ
 POLECAJĄCĄ, która może wygenerować maksymalnie 2 kody i przekazać je dalej (jak w pkt. 1), ale 
 może uzyskać z tego tytułu dodatkowo tylko jedną zniżkę, czyli łącznie maksymalnie 400 zł.

 2 OSOBA – 5500 ZŁ – po wpisaniu w PANELU KLIENTA kodu otrzymuje 100 zł zniżki oraz staje się OSOBĄ
 POLECAJĄCĄ, która może wygenerować maksymalnie 2 kody i przekazać je dalej (jak w pkt. 1), ale 
 może uzyskać z tego tytułu dodatkowo tylko jedną zniżkę, czyli łącznie maksymalnie 200 zł.

3. OSOBA POLECAJĄCA (z pkt. 1) – otrzymuje zniżkę 2 x 200 zł, ponieważ:

 – dwie osoby z polecenia wykupiły imprezę na Zakynthos
 – wartość jej rezerwacji jest > niż 6000 zł.

Możesz zyskać nawet 400 zł dodatkowej zniżki!
DODAWAJ ZNAJOMYCH – POMNAŻAJ RABATY!

1. Rezerwacje założone i potwierdzone w czasie trwania promocji premiowane są dodatkową zniżką, nawet do 
 400 zł z tytułu polecenia oferty na Lato 2019 znajomym.
2. Klienci (osoby polecające), którzy dokonają rezerwacji  i zalogują się na swój PANEL KLIENTA mogą wygenerować
 maksymalnie 2 kody i przekazać je innym osobom ( polecanym). Osoba polecana po wpisaniu kodu w swoim 
 PANELU KLIENTA uzyskuje zniżkę. Automatycznie osoba polecająca również, przy czym wysokość zniżki uzależ-
 niona jest od wartości potwierdzonej rezerwacji:

 a). Wartość rezerwacji < 6000 zł – kody o wartości 100 zł od każdej rezerwacji (polecającej i polecanej)
 b). Wartość rezerwacji > 6000 zł – kody o wartości 200 zł od każdej rezerwacji (polecanej i polecającej)

3. W wyniku wykorzystania kodów zniżkowych obniża się wartość dopłaty osoby polecającej i poleconej.
4. Osoba polecana może wykorzystać kod zniżkowy tylko i wyłącznie na taką samą ofertę jak oferta osoby 
 polecającej to znaczy – wczasy: na obu rezerwacjach musi być ta sama data wyjazdu i kierunek, ale może być 
 inny hotel. Może być różna długość pobytu. 
5. Kody można generować i wykorzystywać w dowolnym momencie ale tylko podczas trwania promocji. 
6. Rezerwacja osoby polecającej musi być założona wcześniej niż rezerwacja osoby polecanej.
7. W przypadku osoby polecanej do jej rezerwacji może być wykorzystany tylko 1 kod, natomiast będąc osobą 
 polecającą może wygenerować maksymalnie 2 kody zniżkowe. W ramach promocji można otrzymać maksy-
 malnie dwie zniżki.

DODATKOWY EXTRA RABAT DLA CIEBIE I TWOICH ZNAJOMYCH!



.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Promocja dotyczy wczasów z oferty LATO 2019.
2. Ilość miejsc promocyjnych jest ograniczona. Promocja może zostać zatrzymana lub zmieniona na niektóre 
 imprezy, terminy i gwarancje przed 20.02.2019
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami i ofertami last minute.
4. Wysokość zaliczki wynosi 30% wartości umowy.
5. Powyżej podano maksymalne obowiązujące rabaty. Rabaty mogą różnić się dla poszczególnych kierunków, 
 terminów lub hoteli.  Informacja o aktualnych cenach w biurach podróży i na R.pl
6. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych. Nie dotyczy zamówień grupowych (od 21 osób) – w przy-
 padku grup cena ustalana jest odrębnie i może być wyższa. Zamówień grupowych nie dotyczą również gwa-
 rancje. W przypadku zamówień grupowych cena musi być każdorazowo uzgodniona z Działem Rezerwacji 
 Grupowych, mail: grupy@R.pl


