Promocja "Wakacje Samolotem 2019 – zniżka do 25 %”
Szczegółowe Warunki promocji:
1. Promocja "Wakacje Samolotem 2019 – zniżka do 25 %” ważna jest w okresie 06.11.2018-20.11.2018.
2. Dokonując rezerwacji w promocji „Wakacje Samolotem 2019 – zniżka do 25 %” udzielane są rabaty w wysokościach:

Wybrane oferty pobytowe:
-zniżka 25 % potwierdzana jest w momencie wpłaty 100 % wartości rezerwacji
-zniżka 15 % potwierdzana jest w momencie wpłaty 30 % wartości rezerwacji, pozostała kwota powinna być wpłacona do
30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.
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Rabat udzielany jest od ceny podstawowej imprezy turystycznej zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej
www.oskar.com.pl
Rabatowi nie podlegają opłaty obowiązkowe i opłaty dodatkowe: ubezpieczenie, wyżywienie, dopłata do miasta
wyjazdowego, dopłata do pokoju jednoosobowego, dopłata do Pakietu Komfort/Prestige i inne.
Gwarancja Niezmienności Ceny.
-oznacza brak jakichkolwiek dopłat do zarezerwowanej imprezy turystycznej w przypadku ewentualnej zmiany jej ceny z
powodu wzrostu kosztów transportu, wzrostu kursu walut – cena zarezerwowanych wakacji pozostaje bez zmian
-Gwarancja niezmienności ceny nie dotyczy sytuacji wprowadzania zmian w rezerwacji na żądanie klienta
Rezerwacja wstępna możliwa jest do potwierdzenia w ciągu 5 dni. Potwierdzeniem rezerwacji jest zaksięgowanie wpłaty u
Organizatora. Brak wpłat zgodnie z warunkami promocji w wyznaczonych terminach jest równoznaczny z utratą promocyjnej
zniżki.
Rezerwacje wstępne założone na mniej niż 5 dni przed końcem okresu obowiązywania promocji dla zachowania ważności
udzielonego rabatu/zniżki powinny być potwierdzone w ciągu 24h od terminu jej założenia. Brak potwierdzenia jest
równoznaczny z utratą promocyjnej zniżki.
Istnieje możliwość dokonania jednej bezpłatnej zmiany rezerwacji (kierunku/terminu/hotelu) w terminie do 50 dni przed
dniem wylotu wtedy, gdy zmiana następuje na ofertę, która pojawiła się w sprzedaży w terminie późniejszym niż pierwotnie
zakupiona oferta. Maksymalny możliwy do uzyskania % rabatu to ten obowiązujący w dniu dokonania zmiany – jeżeli oferta
jest nim objęta i aktualnie nie jest wyłączona z promocji.
Zmiany inne, niż opisane w pkt. 7 podlegają opłatom. Przy zmianie kierunku / terminu / hotelu zachowany zostaje % zniżki
promocyjnej tylko w przypadku, gdy oferta, na którą jest dokonywana zmiana była w momencie dokonywania pierwotnej
rezerwacji również w promocji. W przypadku gdy oferta, na którą zmiana jest dokonywana nie była w sprzedaży/promocji,
wówczas maksymalny możliwy % rabatu jaki obowiązuje to z dnia wprowadzenia danej oferty do sprzedaży (o ile był nią
objęty) i aktualnie nie jest wyłączony z promocji.
W przypadku rezygnacji z zakupionej Imprezy turystycznej lub zmian dokonywanych na potwierdzonej rezerwacji (zmiana:
kierunku, hotelu, terminu imprezy, miasta wyjazdowego, danych uczestnika) zastosowanie mają postanowienia zawarte w
Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych
(https://oskar.com.pl/media/attachments/OWU_OSKAR_od_1.07.18_bQrYj6D.pdf)
W przypadku rozwiązania Umowy Zgłoszenia o Udział w Imprezie Turystycznej z przyczyn leżących po stronie Organizatora,
zastosowanie mają postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezach
Turystycznych(https://oskar.com.pl/media/attachments/OWU_OSKAR_od_1.07.18_bQrYj6D.pdf)
Opłatą za zmianę rezerwacji nie są objęte: dopłata do wyżywienia, dopłata do pokoju jednoosobowego, dopłata do
ubezpieczenia od chorób przewlekłych i nowotworowych oraz inne dopłaty.
Liczba miejsc objętych promocją jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w zakresie
wyłączenia terminów objętych promocją, przed okresem jej zakończenia.
Promocja "Wakacje Samolotem 2019 – zniżka do 25 %” nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami, z wyłączeniem zniżki
z tytułu Karty Dużej Rodziny.
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