
 cena od/na osobę cena do/na osobę wartość bonu

 0 zł 1999 zł 100 zł

 2000 zł 2999 zł 200 zł

 3000 zł 3999 zł 300 zł

 4000 zł 4999 zł 400 zł

 5000 zł  500 zł

Tylko do 31.07.2018
w Rainbow do każdej oferty
z sezonu ZIMA 2018/19
bon ze zniżką

do wykorzystania
na dowolną imprezę
w dowolnym terminie
z sezonu Lato 2018
lub Lato 2019

ZIMA
ZE ZNIŻKĄ

do 500 zł/os.



SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI ZIMA ZE ZNIŻKĄ

1. Promocja dotyczy oferty z sezonu Zima 2018/19 i obowiązuje do 31.07.2018

2. W promocji każda osoba dorosła, która dokona rezerwacji oferty z sezonu Zima 2018/19 premiowana

 jest bonem do wykorzystania na zakup dowolnej oferty z sezonu Lato 2018 lub Lato 2019 na dowolny 

 termin. Wartość bonu nie może stanowić więcej niż 50% wartości wybranej wycieczki. Promocja 

 dotyczy tylko nowych rezerwacji założonych od dnia 20.06.2018.

3. Wartość bonu uzależniona jest od ceny imprezy/osobę.

 Szczegółowe informacje znajdują się w powyższej tabeli!
4. Bon należy wykorzystać do 31.10.2018. Po tym terminie traci swoją ważność.

 Bon jest imienny, zatem może z niego skorzystać wyłącznie jego posiadacz.

 UWAGA! Jedna osoba może wykorzystać tylko jeden bon.

5. Bon nie może być zamieniony na gotówkę.

6. Bon można łączyć z promocjami oraz zniżkami z tytułu Karty Stałego Klienta.

7. Bon może być realizowany w salonach sprzedaży Rainbow, call center oraz we wszystkich biurach 

 agencyjnych posiadających ważną umowę z Rainbow.

8. Możliwość drukowania bonów istnieje tylko w systemie rezerwacyjnym TRAVELLA.

 UWAGA! Bony należy wydrukować i przekazać Klientowi wraz z umową, w momencie, gdy 
 rezerwacja ma status „SPRZEDANA”.

9. W przypadku zgłoszenia się Klienta z chęcią skorzystania z bonu należy skontaktować się z Help 

 Deskiem Rainbow, celem naniesienia zniżki z tego tytułu. W takim wypadku bon powinien być 

 zeskanowany i wysłany mailem na adres: helpdesk@R.pl

10. Rezygnacja Klienta z wyjazdu premiowanego bonem jest równoznaczna z jego anulacją.

 W przypadku anulacji przez Rainbow wyjazdu premiowanego bonem i wyboru przez Klienta innej 

 imprezy (z sezonu Zima 2018/19) – bon nie traci ważności. Sprzedawca zobowiązany jest do

 poinformowania o decyzji klienta (czy decyduje się na inny wyjazd), do ręcznego wpisania na bonie 

 numeru nowej rezerwacji, podpisania i wysłania skanu do Help Desku: helpdesk@R.pl. Na tej pod-

 stawie Help Desk generuje nowy bon dostosowany do ceny nowej imprezy, zgodnie z tabelą

 z pierwszej strony pdf-a.


