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Regulamin Promocji „SENIOR 2018 - TYTKA” 

 

1. Organizatorem Promocji „SENIOR 2018 - TYTKA” jest biuro podróży Funclub Sp. z o.o.  
(ul. Grunwaldzka 399, 60-173 Poznań, NIP: 781 16 89 453). 

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „SENIOR 2018 - TYTKA” (dalej: Promocja). 
3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 01.02.2018 r. do 01.05.2018 r. 
4. Promocja upoważnia do skorzystania z Oferty Specjalnej (przedstawionej na ulotce) lub 

skorzystania z rabatu 10% na całą ofertę biura podróży Funclub. Rabat naliczany jest od cen 
katalogowych i nie łączy się innymi promocjami. 

5. Z Promocji mogą skorzystać Klienci posiadający kod zawarty na ulotce, który podczas 
zakładania rezerwacji (poprzez stronę: www.funclub.pl) zostanie wpisany w odpowiednie pole. 
Kod można wykorzystać również podczas telefonicznej (61 66 28 616) lub mailowej 
(funclub@funclub.pl) rezerwacji. 

6. Ilość miejsc w Promocji jest limitowana, co oznacza, że może zostać wyczerpana przed 
upływem wyznaczonej daty. 

7. Brak wpisania kodu promocyjnego z ulotki oznacza, iż posiadacz kodu zaniechał prawa do 
skorzystania z Promocji w stosunku do danej rezerwacji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania 
zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej 
rezerwacji. 

8. Po wybraniu imprezy turystycznej i opłaceniu rezerwacji Uczestnika Promocji obowiązują 
Ogólne Warunki Uczestnictwa Funclub lato 2018, w tym punkty dotyczące opłat za zmiany. 

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy związane z rabatowaniem ceny, jeśli 
podczas rezerwacji został podany niewłaściwe kod. 

10. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik Promocji 
obowiązany jest skierować na piśmie do biura podróży Funclub Sp. z o. o. z siedzibą  
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 399 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. 

11. Organizator w czasie trwania Promocji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji na 
stronie www.funclub.pl. 

12. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
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