
SZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI SECOND MINUTE EGZOTYKA 2019/20

PO PIERWSZE ZNAKOMITE RABATY!

1. Dokonując rezerwacji w SECOND MINUTE czyli do 24.06.2019, można zyskać rabat nawet do 800 zł/os.
 Wysokość zniżki 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.

PO DRUGIE – UBEZPIECZENIE OD REZYGNACJI TU EUROPA GRATIS!
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% zapew-
 niane przez TU Europa S.A. gratis tylko do 24.06.2019
2. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się w punktach sprzedaży.

PO TRZECIE – WYBÓR MIEJSCA W DREAMLINERZE ZA 49 PLN!
1. W SECOND MINUTE można wybrać swoje ulubione miejsce podczas podróży DREAMLINEREM w klasie ECONOMY
 na wybranych rejsach (Kuba, Meksyk, Tajlandia, Wietnam, Dominikana, Indie-Goa) już za 49 zł w jedną
 stronę od osoby. Warto się spieszyć, gdyż liczba miejsc w tak dobrej cenie jest ograniczona!
2. Możliwość wyboru miejsca  w promocyjnej cenie 49 pln istnieje tylko i wyłącznie w momencie dokonywania 
 rezerwacji. Po dokonaniu wyboru jest możliwa zmiana miejsc ale już w cenie regularnej (nie promocyjnej).
3. Anulowanie rezerwacji, bądź rezygnacja Klienta z wyjazdu jest równoznaczne z anulacją wybranego miejsca
 w samolocie.
4. W przypadku skorzystania z gwarancji bezpłatnej zmiany rezerwacji i wybrania innej oferty której dotyczy możli-
 wość wyboru miejsca w klasie ECONOMY (lista kierunków w punkcie 1), gwarantujemy wybór tylko spośród 
 dostępnych na daną chwilę miejsc z zachowaniem promocyjnej ceny 49 zł. W przypadku wyboru innego kierun-
 ku na którym nie oferujemy tej usługi lub braku satysfakcjonujących dla klienta miejsc, zwracamy cenę seatin-
 gu. W przypadku anulowania wyjazdu przez Rainbow i wyboru innej imprezy obowiązuje bieżąca cena seatingu.
5. Opcja wyboru miejsca w samolocie znajduje się w systemie rezerwacyjnym Travella oraz na R.pl

 do 24.06.2019



1. W promocji SECOND MINUTE każda osoba pełnopłatna (bez dostawek), która dokona rezerwacji oferty LATO 2019
 (wyłączone są same przeloty) premiowana jest bonem do wykorzystania na zakup oferty EGZOTYKA LIGHT
 z sezonu Egzotyka 2019/20. Promocja dotyczy tylko nowych rezerwacji a nie już założonych/potwierdzonych.
2. Wartość bonu uzależniona jest od ceny imprezy/osobę. Szczegółowe informacje znajdują się w powyższej 
 tabeli!
3. Bon należy wykorzystać do 30.06.2019. Po tym terminie traci swoją ważność. Bon jest imienny, zatem może
 z niego skorzystać wyłącznie jego posiadacz. 
4. Wraz z zakupem imprezy EGZOTYKA LIGHT i skorzystaniem z bonu, klient otrzymuje Gwarancję Bezpłatnej 
 Zamiany Rezerwacji w wersji KOMFORT gratis. Oznacza to, że do 30 dni przed wyjazdem może zmienić rezer-
 wację i wybrać np. inną ofertę. Tylko w tej promocji możliwa jest zmiana nie tylko w obrębie oferty 
 Egzotyka 2019/20 ale również Lato 2020. Pozostałe warunki gwarancji są bez zmian i dostępne są w sieci 
 sprzedaży Rainbow.
5. W przypadku zgłoszenia się Klienta z chęcią skorzystania z bonu należy skontaktować się z Help Deskiem 
 Rainbow celem naniesienia zniżki z tego tytułu oraz Gwarancji Bezpłatnej Zmiany Rezerwacji w wersji „Kom-
 fort” gratis. W takim wypadku bon powinien być zeskanowany i wysłany mailem na adres: helpdesk@R.pl

 UWAGA! Do jednej rezerwacji może być wykorzystany tylko jeden bon.

6. Rezygnacja Klienta z wyjazdu premiowanego bonem jest równoznaczna z jego anulacją.
7. W przypadku anulacji przez Rainbow wyjazdu premiowanego bonem i wyboru przez Klienta innej imprezy 
 zastępczej z oferty Egzotyka 2019/20 - 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
8. Bon nie może być zamieniony na gotówkę.
9. Bon można łączyć z promocjami oraz zniżkami z tytułu Karty Stałego Klienta.
10. Bon może być realizowany w salonach sprzedaży Rainbow, call center oraz we wszystkich biurach agencyjnych
 posiadających ważną umowę z Rainbow.
11. 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”.

PO PIĄTE – POZOSTAŁE KORZYŚCI
GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY 

1. Przy dokonywaniu rezerwacji w SECOND MINUTE dajemy gwarancję zakupu w najniższej cenie, oraz zapewniamy
 bogatą ofertę terminów, kierunków i hoteli.
2. Jeśli cena wyjazdu spadnie, zwrócimy różnicę.
3. Gwarancja nie dotyczy ofert Last Minute i obejmuje tylko ofertę Rainbow.
4. Gwarancja obowiązuje przez cały okres trwania promocji.

ZALICZKA – TYLKO 25 %!
1. W SECOND MINUTE, klienci wpłacają tylko 25% zaliczki za dokonaną rezerwację.
2. Kwotę można zapłacić przelewem na nasze konto podane na umowie, gotówką lub kartą w naszych biurach.
 W sieci niezależnych biur agencyjnych obowiązują formy płatności uzgodnione z agentem. 
3. Resztę kwoty należy dopłacić najpóźniej 30 dni przed wyjazdem w miejscu zakupu lub przelewem.

PO CZWARTE – BON NA EGZOTYKĘ LIGHT!

Cena od/osobę Cena do/osobę Wartość bonu

0 zł 2500 zł 100 zł

2501 zł 3500 zł 150 zł

3501 zł      200 zł



.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Promocja dotyczy oferty Egzotyka 2019/20
2. Ilość miejsc promocyjnych jest ograniczona. Promocja może zostać zatrzymana lub zmieniona na niektóre 
 imprezy, terminy i gwarancje przed 24.06.2019 
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami i ofertami last minute.
4. 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
5. 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 i dodatkowe benefity ujęte w warunkach promocji. W przypadku zamówień grupowych cena musi być 
 każdorazowo uzgodniona z Działem Rezerwacji Grupowych, mail: grupy@R.pl


