
REGULAMIN PROMOCJI

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

 biorców 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.

II). RABAT NAWET DO 40%
1. Promocja obowiązuje na całą ofertę imprez turystycznych Rainbow, Narty/Sylwester 2019/20 w przedsprzedaży.

2. Klienci dokonujący rezerwacji imprez turystycznych z oferty Rainbow, Narty/Sylwester 2019/20 mogą liczyć na rabat do 40%, jeśli 

 dokonają rezerwacji w terminie od 19.09.2019 roku do 03.10.2019 roku.

3. Wysokość rabatu może się różnić w zależności od hotelu, rodzaju imprezy turystycznej, kierunku i terminu wyjazdu. Aktualne ceny 

 dostępne są w sieci sprzedaży Rainbow oraz na www.r.pl

4. Klientom posiadającym Kartę Stałego Klienta oprócz wspomnianego w pkt. 2 rabatu przysługuje dodatkowe 2% (zgodnie z regula-

 minem Karty Stałego Klienta).

III). ZALICZKA
1. Wysokość zaliczki w przedsprzedaży oferty Rainbow, Narty/Sylwester 2019/20 wynosi 30% całkowitej wartości umowy od dnia 

 19.09.2019 roku do dnia 03.10.2019 roku. Nie dotyczy zakupu samych biletów lotniczych.

2. Kwotę można zapłacić przelewem konto Rainbow podane na umowie, gotówką lub kartą w biurach firmowych. W sieci niezależnych 

 biur agencyjnych obowiązują formy płatności uzgodnione z agentem. 

3. Pozostała część ceny imprezy turystycznej winna być wpłacona najpóźniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.

V). UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI TU EUROPA
1. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej Rainbow TU Europa tylko w przedsprzedaży oferty 

 Narty/Sylwester 2019/20 jest gratis. Promocja usługi obowiązuje od 19.09.2019 roku do 03.10.2019 roku. Nie dotyczy zakupu samych 

 biletów lotniczych.

2. Ubezpieczenie stanowi doskonałe zabezpieczenie w przypadku gdy z niektórych przyczyn losowych niezbędna będzie rezygnacja

 z zakupionej imprezy turystycznej lub jej przerwanie.

3. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się w punktach sprzedaży i na www.r.pl
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VI). INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE
1. Ilość miejsc promocyjnych jest ograniczona. Promocja może zostać zatrzymana lub zmieniona na niektóre imprezy, terminy, usługi

 i gwarancje przed końcem przedsprzedaży.

2. 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 dodatkowe benefity/usługi. W przypadku zamówień 

 grupowych cena musi być każdorazowo uzgodniona z Działem Rezerwacji Grupowych, mail: grupy@R.pl

3. Powyżej podano maksymalne obowiązujące rabaty/zniżki. Rabaty/zniżki mogą różnić się dla poszczególnych kierunków imprez 

 turystycznych, terminów lub hoteli. Informacja o aktualnych cenach i wysokościach rabatów/zniżek dostępna jest w biurach podróży

 Rainbow i na www.r.pl

4. Klienci otrzymujacy newsletter zyskują dodatkowo 1% rabatu.

VII). REKLAMACJE
1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu promocji można składać wyłacznie w formie listu poleconego na 

 adres siedziby głównej Rainbow w Łodzi ( ul.Piotrkowska 270, 90-361 Łódź), w terminie do 14 dni od dnia zakończenia promocji.

 O rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacje złożone po tym termnie nie będą rozpatrywane. 

3. W kwestiach nieuregulowanych mają odpowiednie zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków uczestnictwa w imprezach turystycz-

 nych organizowanych przez Rainbow. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  19.09.2019 roku. 


