do 28.02.2019
WARUNKI PROMOCJI WYCIECZEK OBJAZDOWYCH i 7+7
Z OFERTY LATO 2019!
BARDZO ATRAKCYJNE RABATY!
Podczas trwania promocji oferujemy wycieczki objazdowe oraz w wersji 7+7 z bardzo atrakcyjnymi rabatami.
Dodatkowo, aby jeszcze bardziej zachęcić do zakupu potwierdziliśmy wycieczki na wiele terminów!

”PODRÓŻE” PRZEZ CAŁY ROK!
PRENUMERATA PEŁNA INSPIRACJI
1. Tylko do 28.02 w promocji wycieczek objazdowych i 7+7 na Lato 2019 oferujemy możliwość wyboru rocznej
prenumeraty magazynu „PODRÓŻE” zupełnie gratis. Do jednej rezerwacji przysługuje jedna prenumerata.
2. Możliwość wyboru prenumeraty istnieje tylko i wyłącznie w momencie dokonania rezerwacji, natomiast
w przypadku rezerwacji wstępnych najpóźniej w dniu potwierdzenia.
3. W przypadku odwołania wyjazdu przez Rainbow i wybrania imprezy zastępczej lub w przypadku skorzystania
z gwarancji zmiany rezerwacji i wybrania innej oferty, Klient zachowuje prenumeratę, również w przypadku
rezygnacji Klienta z wyjazdu.
4. Prenumerata rozpoczyna się po zakończeniu promocji, od numeru 05/2019 przez okres 12 miesięcy.
6. Jak zamówić prenumeratę:
Po wybraniu tej opcji prenumerata zostaje przypisana do pierwszej osoby z rezerwacji (płatnika). Niezbędne
zatem jest podanie prawidłowego adresu korespondencyjnego, adresu mailowego oraz numeru
telefonu. Na podany adres będą wysyłane kolejne numery magazynu.

PARKING PRZY LOTNISKU ZA 1 PLN!
1. Tylko do 28.02 oferujemy możliwość rezerwacji miejsca STANDARD na parkingu START PARKING przy wybranym
lotnisku tylko za 1 zł. Do jednej rezerwacji przysługuje jedno miejsce parkingowe.
2. Możliwość dodania usługi istnieje tylko i wyłącznie w momencie dokonywania rezerwacji, natomiast w przypadku rezerwacji wstępnych najpóźniej w dniu 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. W ciągu kilku dni od daty 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.
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.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Promocja dotyczy wycieczek objazdowych i 7+7 (część objazdowa) z oferty LATO 2019.
2. Ilość miejsc promocyjnych jest ograniczona. Promocja może zostać zatrzymana lub zmieniona na niektóre
imprezy, terminy i gwarancje przed 28.02.2019
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 przypadku grup cena ustalana jest odrębnie i może być wyższa. Zamówień grupowych nie dotyczą również gwarancje. W przypadku zamówień grupowych cena musi być każdorazowo uzgodniona z Działem Rezerwacji
Grupowych, mail: grupy@R.pl

