
PO PIERWSZE ZNAKOMITE RABATY!

OPRÓCZ ZNIŻEK DO 40% DODATKOWO NAWET DO 800 ZŁ/OS.

1. Dokonując rezerwacji w SECOND MINUTE czyli do 15.05.2018, klienci mogą liczyć na dodatkowy rabat nawet do 800 zł/os. 
 Wysokość rabatu uzależniona jest od wybranej oferty, kierunku, terminu oraz hotelu. Nie gwarantujemy maksymalnych 
 rabatów na wszystkie oferty.
2). Wysokość rabatu może się zmieniać w trakcie trwania promocji.
3). Rabat dotyczy osób pełnopłatnych. Nie dotyczy osób na dostawkach oraz dzieci.

TYLKO W SECOND MINUTE MOŻNA WYBRAĆ 1 Z DWÓCH ZNAKOMITYCH KORZYŚCI!

A). PARKING PRZY LOTNISKU W WERSJI VIP – GRATIS!

1. W promocji oferujemy możliwość rezerwacji miejsca w wersji VIP na parkingu START PARKING przy wybranym lotnisku gratis. 
 Miejsca VIP dają największy komfort dzięki lokalizacji najbliżej wjazdu oraz z większej przestrzeni parkowania. 
2. Do jednej rezerwacji przysługuje jedno miejsce parkingowe. Dodatkowym bonusem jest pewność miejsca dla rezerwacji 
 dokonanych w ciągu 7 dni od daty zakupu imprezy.
3. Możliwość wyboru usługi Parking VIP istnieje tylko i wyłącznie w momencie dokonywania rezerwacji, natomiast w przypadku 
 rezerwacji wstępnych najpóźniej w dniu potwierdzenia. 
4. Promocja dotyczy wszystkich lotnisk, z jakich oferujemy wyloty w sezonie Egzotyka 2018/19.
5. Anulowanie rezerwacji, bądź rezygnacja Klienta z wyjazdu jest równoznaczna z anulacją rezerwacji parkingu.
6. 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 na parkingu przy nowym lotnisku w nowym 
 terminie. W przypadku braku miejsca parkingowego proponujemy inne wolne w danym terminie lub inny standard.

PO TRZECIE – WYBIERZ SWÓJ BENEFIT!

1. Aby zapewnić klientowi ochronę na wypadek gdyby z niektórych przyczyn losowych musiał zrezygnować z wyjazdu 
 lub przerwać swoje wakacje, proponujemy UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI 100% zapewniane przez TU Europa S.A. 
 gratis tylko do 15.05.2018
2. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się w punktach sprzedaży.

PO DRUGIE – UBEZPIECZENIE OD REZYGNACJI TU EUROPA GRATIS!

EGZOTYKA 2018/2019

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OFERTY EGZOTYKA 2018/19 SECOND MINUTE 

EGZOTYCZNE
rabat do

40%

DODATKOWO DO 800 ZŁ RABATU
GWARANCJA ZMIANY UCZESTNIKA TYLKO ZA 1 ZŁ
DO WYBORU: LEPSZE UBEZPIECZENIE 
LUB PARKING VIP – GRATIS!
UBEZPIECZENIE OD REZYGNACJI – GRATIS!
TERMIN OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI – 15.05



GWARANCJA ZMIANY UCZESTNIKA – TYLKO ZA 1 PLN

1. Tylko w SECOND MINUTE oferujemy Gwarancję Zamiany Uczestnika tylko za 1 PLN
2. Gwarancja oznacza, że Klient może zgłosić chęć zmiany imienia i nazwiska oraz danych osobowych uczestnika do 45 dni przed 
 datą wyjazdu i nie poniesie z tego tytułu żadnych opłat.
3. Z gwarancji może skorzystać tylko jedna osoba z rezerwacji i tylko jeden raz.

GWARANCJA NIEZMIENNEJ CENY

1. Gwarantujemy, że bez względu na wahania kursów walut, podwyżki kosztów paliwa czy innych opłat cena wyjazdu nie wzrośnie. 
 Gwarancją nie są objęte koszty wiz i opłat wjazdowych oraz koszty związane z realizacją programów.
2. W SECOND MINUTE proponujemy tę gwarancję gratis.

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY

1. Dokonując rezerwacji w przedsprzedaży gwarantujemy zakup w najniższej cenie, oraz bogatą ofertę terminów, kierunków i hoteli.
2. Jeśli cena wyjazdu, który wykupił klient spadnie, zwrócimy różnicę.
3. Gwarancja nie dotyczy ofert Last Minute i obejmuje tylko ofertę Rainbow.
4. Gwarancja obowiązuje przez cały okres trwania promocji.

PO CZWARTE – POZOSTAŁE KORZYŚCI

7. 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 wybrane lotnisko i 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.

B). UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE W WERSJI „THE BEST”– GRATIS

1. Klienci rezerwujący ofertę Rainbow, podróżne ubezpieczenie standardowe mają wliczone do ceny imprezy. 
 Tylko w SECOND MINUTE Klienci mogą wybrać ubezpieczenie podróżne „THE BEST” obejmujące cały świat, bez ponoszenia 
 dodatkowej opłaty. 
2. Ubezpieczenie „ THE BEST ” to same korzyści i lepsze warunki, wśród nich między innymi: 
 a) Wyższa stawka dla kosztów leczenia, ratownictwa i transportu aż do kwoty 1 mln PLN, w tym koszty ratownictwa 
 do kwoty 20.000 PLN. 
 b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 40.000 PLN i odpowiedzialności cywilnej do 400.000 PLN.
 c) Dodatkowe benefity, których nie ma w ubezpieczeniu standardowym, m.in.: organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży 
 zagranicznej do kwoty 4.800 PLN czy ubezpieczenie opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego.
3. Szczegółowe warunki ubezpieczenia „ THE BEST” dostępne są w biurach sprzedaży oraz na R.pl 
 https://r.pl/warunki-ubezpieczenia-podroznego
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Promocja dotyczy oferty Egzotyka 2018/19
Ilość miejsc promocyjnych jest ograniczona. Promocja może zostać zatrzymana lub zmieniona na niektóre imprezy, terminy i gwarancje przed 15.05.2018 
Promocji nie można łączyć z innymi promocjami i ofertami last minute.
Zaliczka wynosi 30% wartości rezerwacji.
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
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
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