
  
 
 
                                                                      Regulamin promocji 
                                                          Rezerwuj bezpiecznie LATO 2021 
 
 

• Dotyczy rezerwacji założonych w terminie od 08 marca do 18 kwietnia 2021 r., na imprezy 

ETI sp. z o.o. rozpoczynające się w terminie od 25 kwietnia do 28 października 2021 r.  

z wyłączeniem podróży z wylotem  od 29 kwietnia do 02 maja 2021 r. 

• Obowiązuje przy rezerwacji hoteli sieci RED SEA HOTELS w Egipcie. 

• Na poczet rezerwacji założonych w terminie od 08 marca do 31 marca 2021 r będzie pobierana 

opłata rezerwacyjna w wysokości 100 PLN od każdej płatnej osoby na rezerwacji. Dopłaty do 

pełnej wartości imprezy należy dokonać 30 dni przed wylotem. 

• W ramach promocji każda osoba, która dokona rezerwacji do 31 marca r. na imprezy 

rozpoczynające się od 25 kwietnia do 28 października 2021 r.  może dokonać  do 31 dnia przed 

rozpoczęciem imprezy  jednej bezpłatnej zmiany na rezerwacji ( nazwiska, hotelu, terminu) w 

ramach dostępności miejsc z zastrzeżeniem, że jeżeli cena nowej rezerwacji będzie wyższa od 

ceny rezerwacji pierwotnej, obowiązuje dopłata do wyższej ceny.  

• W przypadku odstąpienia od Umowy zakupionej w ramach promocji, dokonanego jednak nie 

później niż do 31 dni przed wylotem koszt anulacji będzie ograniczony do wpłaconej zaliczki w 

kwocie 100 PLN od osoby.  

• W przypadku anulacji dokonanej później niż 31 dni przed wylotem koszt anulacji ulegnie 

zwiększeniu zgodnie z zasadami przyjętymi w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa. 

• Osoby, które zakupiły imprezę turystyczną w terminie od 08 marca do 18 kwietnia 2021 r 

otrzymają rozszerzony Pakiet ubezpieczenia OPTYMALNEGO ( bez kosztów rezygnacji ) 

HanseMerkur w cenie imprezy turystycznej. Ogólne warunki ubezpieczenia znajdują się na 

naszej stronie internetowej  

https://www.eti-podroze.pl/uploads/eti.pl/wysiwyg-upload/source/RT%20511_0419_ETI_PL_VS_6.pdf  

• W przypadku gdy uczestnik imprezy turystycznej nie będzie mógł uczestniczyć w imprezie z 

powodów wynikających bezpośrednio z sytuacji COVID-19, tj. zachorowania lub pozytywnego 

wyniku testu oraz związanego z nim skierowania na kwarantannę i będzie potrafił tę sytuacje 

udokumentować, wówczas wpłacone przez niego środki zostaną mu zwrócone w formie 

vouchera ważnego przez rok od daty pierwotnego wylotu. 

• W przypadkach nieokreślonych regulaminem, obowiązują Ogólne Warunki Uczestnictwa. 

• Impreza zakupiona w ramach promocji podlega gwarancji niezmienności ceny.  

• Ilość ofert objętych promocją jest ograniczona. 

• Zastrzegamy sobie prawo zakończenia promocji przed terminem . 

• Regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2020 r. 

https://www.eti-podroze.pl/uploads/eti.pl/wysiwyg-upload/source/RT%20511_0419_ETI_PL_VS_6.pdf

