Bon Upominkowy Vacansoleil –
warunki realizacji
Rodzinne wakacje na kempingach w Europie

Bonów upominkowych nie dajemy bez powodu. Korzystamy z nich aby komuś podziękować, pogratulować lub sprawić przyjemność. W takich
sytuacjach Bon Upominkowy Vacansoleil jest doskonałym pomysłem na oryginalny upominek. O wartości Bonu decydujecie sami.
Poniższe warunki dotyczą rezerwacji oraz płatności Bonem Upominkowym Vacansoleil wystawionym przez Vacansoleil, z siedzibą w Eindhoven,
Holandia.
Bon Upominkowy Vacansoleil oznaczony jest unikalnym kodem i można nim opłacić pobyt na kempingu z oferty Vacansoleil Camping Holidays.
Wartość bonu zostanie pomniejszona o końcową wartość rezerwacji z Vacansoleil.
Vacansoleil zachowuje prawo do zmiany warunków. Aktualne warunki realizacji Bonu znajdują się na stronie Vacansoleil, w zakładce Bon Upominkowy
Vacansoleil. Przed zakupem Bonu należy zapoznać się aktualnymi warunkami. W kwestiach nieokreślonych w warunkach decyduje Zarząd Vacansoleil.

Dane osobowe

Wszystkie dane osobowe wykorzystywane są zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Anulacja zamówienia

Przed opłaceniem noty za Bon Upominkowy Vacansoleil, zamówienie można anulować. Opłacone zamówienie jest ostateczne i nie podlega anulacji.

PΠatnoÊci

Kwota oraz termin płatności zostaną określone w nocie księgowej. Po zaksięgowaniu przez Vacansoleil pełnej płatności, Bon Upominkowy Vacansoleil
zostanie przesłany pocztą. Bon można wykorzystać jako prezent. Bon nie jest imienny i może być zrealizowany przez każdą pełnoletnią osobę fizyczną,
która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba dokonująca zakupu Bonu Upominkowego Vacansoleil może określić dowolną wartość Bonu.

Zamiana

Nie ma możliwości spieniężenia Bonu Upominkowego Vacansoleil.

Utrata

Każdy Bon Upominkowy Vacansoleil posiada unikalny kod, który zostanie nadrukowany na Bonie. W przypadku zagubienia lub kradzieży Bonu,
Vacansoleil nie wystawi nowego Bonu Upominkowego. Vacansoleil nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub kradzież Bonu Upominkowego.

Termin wa˝noÊci

Bon Upminkowy Vacansoleil jest ważny bezterminowo.

Realizacja

Posiadacz Bonu Upominkowego Vacansoleil może wykorzystać go podczas rezerwacji telefonicznej. Wartość Bonu będzie widoczna na nocie za
wynajem jako “rabat”. Podczas zakładania rezerwacji należy podać unikatowy kod Bonu. Bonem nie można opłacić istniejącej już rezerwacji ani
rezerwacji zakładanej przez internet.
W przypadku gdy wartość rezerwacji przekroczy wartość Bonu Upominkowego Vacansoleil, zostanie wystawiona nota na pozostałą kwotę. W
przypadku gdy wartość rezerwacji jest niższa od wartości Bonu Upominkowego Vacansoleil, pozostałą wartość będzie można wykorzystać na kolejną
rezerwację z tym samym unikalnym kodem.
Można wykorzystać więcej niż 1 Bon przy rezerwacji. Bonem Upominkowym Vacansoleil można opłacić pobyt na wszystkich kempingach w ofercie
i w dowolnym terminie. Można nim opłacić także dodatkowe usługi takie jak ubezpieczenia, zestawy niemowlec czy preferencje. Bonem nie można
opłacić usług, które są płatne na miejscu (jak opłata klimatyczna, klimatyzacja czy mały namiot obok zakwaterowania).
Te opłaty należy uiścić na kempingu w gotówce lub karta kredytową.
Do całej rezerwacji można dokupić Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji. W przypadku anulacji rezerwacji, ewentualny zwrot zostanie dokonany w
postaci Bonu Upominkowego Vacansoleil.

Anulacja rezerwacji opΠaconej Bonem Upominkowym Vacansoleil:

W przypadku rezerwacji opłaconej Bonem Upominkowym Vacansoleil obowiązują ogólne warunki rezerwacji Vacansoleil, dostępne na
www.vacansoleil.pl. W przypadku jakiejkolwiek anulacji czy zmiany rezerwacji ewentualne zwroty zostaną dokonane w postaci Bonu Upominkoweogo
Vacansoleil.

