
  
 
 

Regulamin promocji 
Voucher 130 PLN - zwrot za wykonanie testu 

 

• Dotyczy imprez turystycznych z wylotem z Polski do Egiptu w terminie od 25 kwietnia 2021 r.  

• W ramach promocji każda osoba, która wykona test RT-PCR przed wylotem do Egiptu i prześle 

do Organizatora potwierdzenie płatności, otrzyma Voucher w wysokości 130 PLN do 

wykorzystania przy zakupie kolejnej imprezy turystycznej ETI sp. z o.o. 

• Podróżny poinformuje organizatora o wykonaniu testu RT-PCR nie później niż dzień przed 

wylotem. Rachunek lub fakturę świadczącą o zakupie testu należy przesłać na adres  

info@eti-podroze.pl. 

• Test RT-PCR powinien być wykonany zgodnie z wymogami określonymi przez Ministerstwo 

Turystyki Egiptu, tj. nie wcześniej niż 72h przed przylotem do Egiptu. Poświadczenie wykonania 

testu powinno być sporządzone w języku angielskim (lub arabskim) i wystawione przez 

laboratorium wykonujące test w sposób nie budzący wątpliwości co do jego autentyczności 

(oficjalny adres e-mail, pieczątka lub kod QR) 

• Voucher nie może być przekazany osobie trzeciej, która nie była uczestnikiem rezerwacji 

pierwotnej. 

• Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. 

• Jeden voucher w wysokości 130 PLN może być wykorzystany przez jedną osobę w ramach tej 

samej transakcji. Wartość Voucherów nie sumuje się. 

• Voucher może zostać wykorzystany w ciągu roku od daty rozpoczęcia imprezy turystycznej, za 

którą przysługuje. 

• W przypadku odstąpienia od umowy, która została opłacona Voucherem, Voucher zostaje 

uznany za wykorzystany. 

• Voucher wystawiony jest w formie elektronicznej (nie będzie fizycznie wydany). Jego numer 

identyfikacyjny to numer rezerwacji imprezy turystycznej, za którą przysługuje. W celu realizacji 

vouchera konieczne będzie podanie numeru pierwotnej rezerwacji oraz imienia i nazwiska 

osoby, na którą został on wystawiony. Po weryfikacji kwota Vouchera będzie zaksięgowana jako 

dopłata do 100% wartości imprezy turystycznej. 

• Zniżka nie dotyczy rezerwacji objętych zniżką marketingową (również tą zastosowana przez 

użycie vouchera), upustem lub skalkulowanych wg. taryf specjalnych. 

• W przypadkach nieokreślonych regulaminem, obowiązują Ogólne Warunki Uczestnictwa. 

• Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia promocji lub jej odwołania. 

• Regulamin obowiązuje od dnia 21.04.2020 r. 
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