
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji jest Rainbow Tours S.A., z siedzibą w Łodzi (90-361), przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisany do rejestru przedsiębior-

 ców XX Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia pod numerem KRS 0000178650, zwana 

 dalej Organizatorem/Rainbow

2. Przystępując do promocji, klient akceptuje treść Regulaminu Promocji.

3. Promocja dotyczy oferty Lato 2022 i obowiązuje od 05.05.2022 r. do odwołania.

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy

 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach 

 turystycznych organizowanych przez Rainbow zwanych dalej OWU.

II. RABAT NAWET DO 350 ZŁ NA OSOBĘ

1. Promocja „Topniejące Rabaty” dotyczy wybranych imprez turystycznych z oferty Rainbow – Lato 2022. 

2. Promocja obowiązuje od 05.05.2022 r. do odwołania. 

3. Oferta imprez turystycznych objętych promocją wraz ze wskazanie wysokości rabatu przy zakupie danej imprezy turystycznej znajduje się 

 na stronie R.pl oraz jest dostępna w sieci sprzedaży Rainbow. Przy zakupie imprezy turystycznej, Klient może otrzymać rabat nawet do 350 zł. 

 Obowiązują rabaty z daty zakupu imprezy turystycznej.

4. Wysokość rabatu na poszczególne imprezy turystyczne objęte promocją jest różna. Aktualne dane o zakresie promocji, wysokościach 

 rabatów są dostępne w sieci sprzedaży Rainbow oraz na stronie R.pl 

5. Promocja realizowana jest w cyklu tygodniowym. Dniem rozpoczęcia cyklu jest środa. Najwyższe rabaty zaczynają się od każdej środy

 - dzień rozpoczęcia cyklu i stopniowo maleją do zera. Ostatnim dniem cyklu promocji jest wtorek.

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Ilość miejsc promocyjnych jest ograniczona. 

2. Promocja nie dotyczy:

 - rezerwacji grupowych

 - osób zakwaterowanych na dostawkach oraz dzieci korzystających z obniżonej ceny imprezy turystycznej

 - zakupu samych biletów lotniczych.

IV. REKLAMACJE

1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu promocji można składać w formie pisemnej - listem poleconym na 

 adres siedziby głównej Rainbow (ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź) bądź mailem na adres: sekretariat@R.pl z podaniem następujących 

 danych: imię i nazwisko, numer rezerwacji, termin wyjazdu oraz  zwrotny  adres e-mail.

2. Reklamacja powinna być złożona w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji.

Regulamin z mocą obowiązywania od dnia 05.05.2022 r.
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