
Regulamin Promocji „WCZE NIEJ TANIEJ” LATO 2019 

1. Organizatorem Promocji „WCZE NIEJ TANIEJ” LATO 2019 jest biuro podró y Funclub Sp. o.o. z 
siedzib  w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 399, 60-173 Pozna . 

2. Promocja prowadzona jest pod nazw  Wcze niej Taniej. 
3. Czas trwania Promocji jest okre lony i obejmuje okres od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r. 
4. Promocja Wcze niej Taniej upowa nia Klienta do zakupu imprezy turystycznej z okre lonym 

rabatem. Wysoko  rabatu uzale niona jest od daty dokonania rezerwacji oraz uiszczenia 
terminowej wp aty oraz dop aty. Szczegó owe zestawienie terminów oraz wysoko ci wp at znajduje 
si  punkcie pi tym. 

5. Rabaty udzielane s  w nast puj cych wysoko ciach: 
• impreza typu Wypoczynek: 

rabat 33% - od 15.10.2018 r. do 17.10.2018 r. (wp ata 50%) 
rabat 25% - od 18.10.2018 r. do 28.10.2018 r. (wp ata 30%) 
rabat 20% - od 29.10.2018 r. do 12.11.2018 r. (wp ata 100 z  dop ata do 30% do 31.12.2018 r.) 
rabat 15% - od 13.11.2018 r. do 26.11.2018 r. (wp ata 100 z  dop ata do 30% do 31.12.2018 r.) 
rabat 13% - od 27.11.2018 r. do 11.12.2018 r. (wp ata 100 z  dop ata do 30% do 31.12.2018 r.) 
rabat 10% - od 12.12.2018 r. do 31.12.2018 r. (wp ata 100 z  dop ata do 30% do 28.02.2019 r.) 

• imprezy typu Wypoczynek + Zwiedzanie, Wycieczki objazdowe, Obozy M odzie owe, Dla 
Seniora: 

rabat 25% - od 15.10.2018 r. do 17.10.2018 r. (wp ata 50%) 
rabat 20% - od 18.10.2018 r. do 28.10.2018 r. (wp ata 30%) 
rabat 15% - od 29.10.2018 r. do 12.11.2018 r. (wp ata 100 z  dop ata do 30% do 31.12.2018 r.) 
rabat 13% - od 13.11.2018 r. do 26.11.2018 r. (wp ata 100 z  dop ata do 30% do 31.12.2018 r.) 
rabat 10% - od 27.11.2018 r. do 11.12.2018 r. (wp ata 100 z  dop ata do 30% do 31.12.2018 r.) 
rabat 7% - od 12.12.2018 r. do 31.12.2018 r. (wp ata 100 z  dop ata do 30% do 28.02.2019 r.) 

6. Rabat udzielany jest od ceny podstawowej imprezy turystycznej. Dop aty obowi zkowe i 
nieobowi zkowe nie podlegaj  rabatowaniu. 

7. Ilo  miejsc w Promocji jest limitowana, co oznacza, e mo e zosta  wyczerpana przed up ywem 
wyznaczonej daty. 

8. W ramach Promocji mo na jeden raz bezp atnie dokona  zmiany rezerwacji do 50 dni przed 
rozpocz ciem imprezy. Ka da kolejna modyfikacja rezerwacji (po potwierdzeniu mo liwo ci 
dokonania zmiany) podlega op acie manipulacyjnej w wysoko ci 50 z  (pi dziesi t z otych). 

9. Wp ata z tytu u rezerwacji miejsc w Promocji powinna by  zaksi gowana na rachunku Funclub Sp. z 
o.o. do 72 godzin od momentu dokonania rezerwacji. W przypadku niedotrzymania terminu 
p atno ci, rabat jest anulowany, a Klientowi nie przys uguje z tego tytu u adne roszczenie 
odszkodowawcze w stosunku do Funclub Sp. z o.o. 

10. W przypadku wp aty zaliczki w wysoko ci 100 z  dop ata do 30% warto ci imprezy turystycznej 
powinna nast pi  do 31.12.2018 r. (dotyczy zakupu do 31.12.2018 r.), w przypadku rezerwacji po 
12.12.2018 r. dop at  do 30% warto ci nale y ui ci  do 28.02.2019 r. Dop ata do 100% warto ci 
wycieczki powinna by  dokonana do 30 (trzydziestu) dni przed rozpocz ciem imprezy turystycznej. 
Akceptowane s  p atno ci 
w gotówce lub przelewem. W przypadku niedotrzymania wskazanego terminu p atno ci, rabat 
b dzie anulowany. Klientowi nie przys uguje z tego tytu u adne roszczenie odszkodowawcze w 
stosunku do Funclub sp. z o.o. 

11. Promocja „Wcze niej Taniej” nie mo e by  czona z innymi promocjami ani rabatami. 
12. Promocja czy si  z rabatem naliczanym w programie „Promujesz-Zyskujesz”. Nie czy si  z 

adnymi innymi promocjami oraz rabatami. 
13. Us uga „Kup Sobie Spokój” w wysoko ci 80 z /os., daje mo liwo  bezkosztowej rezygnacji z 

imprezy do 21 dni przed jej rozpocz ciem oraz chroni przed dop atami kursowymi i paliwowymi. 
Rezygnacj  nale y skutecznie zg osi  do 22 dni przed rozpocz ciem imprezy turystycznej. W 
przypadku braku zakupu opcji „Kup Sobie Spokój” przy dokonaniu rezerwacji, us ug  t  mo na 
dokupi  do ko ca trwania Promocji, tzn. do 31.12.2018 r. W przypadku rezygnacji z imprezy, op ata 
za us ug  “Kup Sobie Spokój” nie podlega zwrotowi. 

14. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacj  Regulaminu.


