REGULAMIN i OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KODÓW RABATOWYCH WRAZ Z WARUNKAMI PRZEJAZDU
1. Organizatorem promocji polegającej na udostępnianiu Klientom kodów rabatowych jest Biuro Turystki „ANTAŁEK”
Zbigniew Cioś z siedzibą w Cholerzynie 424, 32-060 Liszki, NIP: 677-000-34-63, zwana dalej Antałek Travel Group.

2. Klient, który otrzymał kod rabatowy i realizuje go, jednocześnie akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.
3. Kody rabatowe mogą być przesyłane drogą mailową lub SMS-em przez Antałek Travel Group lub
współpracujące z Antałek Travel Group podmioty. Do uzyskania kodów rabatowych może być wymagane
spełnienie przez Klienta dodatkowych warunków. W takiej sytuacji warunki te są określone w osobnym
regulaminie, regulującym zasady konkretnej akcji promocyjnej.
4. Kody rabatowe mają swoją datę ważności oraz ograniczenia w zakresie oferty, na którą obowiązują. Kody
rabatowe mogą być jednorazowego bądź wielorazowego użytku. Te informacje powinny być podana
każdorazowo wraz z kodem, udzielają ich również pracownicy Antałek Travel Group.
5. Realizacja kodu polega na wpisaniu w formularzu rezerwacyjnym podczas zakładania rezerwacji w pole
oznaczone napisem " Zniżka" stanowiącego kod ciągu liter i cyfr i użycie przycisku "PODAJ KOD".
6. Użycie kodu rabatowego powoduje naliczenie rabatu od ostatecznej ceny rezerwacji. Jego wysokość jest
określana osobno dla każdej akcji promocyjnej. Informacje o wysokości rabatu powinny być przesyłane wraz
z kodem, informacji na ten temat udzielają również pracownicy Antałek Travel Group.
7. Wysokość rabatu jest określana w walucie PLN. Rabat jest naliczany od aktualnych cen publikowanych na
stronie internetowej www.antalek.pl/oferta/4/pozostale-wyjazdy. Rabat nie jest naliczany od kwoty do zapłaty
za dodatkowe świadczenia (ubezpieczenia, karnety narciarskie). Zniżki uzyskane z tytułu użycia kodu
rabatowego nie sumują się ze zniżkami udzielanymi z tytułu innych promocji.
8. Rabat jest naliczany na JEDNODNIOWE WYJAZDY NARCIARSKIE od końcowej wartości rezerwacji. Kody
rabatowe mogą być używane i realizowane wyłącznie podczas zakładania rezerwacji on-line poprzez stronę
www.antalek.pl/oferta/4/pozostale-wyjazdy i jej podstrony. W przypadku, kiedy kod rabatowy będzie użyty na
innej stronie, zniżka nie zostanie uznana.
9. Nie ma możliwości zamiany kodu rabatowego na ekwiwalent rzeczowy, pieniężny ani inną formę nagrody.
10. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie Warunki
Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Antałek Travel Group, zamieszczone na stronie
internetowej www.antalek.pl.
Warunki przejazdu:
1. Cena nie obejmuje ubezpieczenia KL, NNW oraz bagażu.
2. W pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i spożywania alkoholu.
3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu do środy w tygodniu wyjazdu Klient otrzymuje 100% zwrotu kosztu
biletu. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie koszty wyjazdu nie są zwracane.
4. Nie przysługuje zwrot za niewykorzystanie biletu lub spóźnienie się na wyjazd lub powrót.
5. Transport autokarem / busem w określonym dniu i godzinie.
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