
  
 
 

                                                           Regulamin 
                              Zniżka do 3% dla powracających klientów 
 
 

• Program lojalnościowy „Zniżka do 3% dla powracających klientów” obowiązuje  

na imprezy organizowane przez ETI sp. z o.o. z wylotem od 20.03.2021 r. do odwołania  i dotyczy ofert dla 

klientów indywidualnych. 

• Zniżka dotyczy imprez turystycznych z wylotem z Polski do Egiptu (Hurghady, Marsa Alam, Sharm el Sheikh)  

• Zniżka dotyczy rezerwacji założonych i potwierdzonych nie później niż 21 dni przed wylotem. 

• Warunkiem uzyskania zniżki jest założenie rezerwacji w okresie od 27.02.2021 r. do odwołania 

i przesłanie do organizatora numeru co najmniej jednej rezerwacji, zrealizowanej  

od czerwca 2017 r., w której uczestnikiem była przynajmniej jedna z osób widniejących na założonej  

rezerwacji 

o Klient, który uczestniczył w co najmniej jednej imprezie turystycznej organizowanej przez ETI sp. z o.o. 

po przesłaniu numeru rezerwacji i weryfikacji go przez ETI sp. z o.o. otrzyma  

2% zniżki na imprezę turystyczną. 

o Klient, który uczestniczył w dwóch i więcej imprezach turystycznych organizowanych przez ETI sp. z o.o. 

po przesłaniu numeru rezerwacji i weryfikacji go przez ETI sp. z o.o. otrzyma  

3% zniżki na imprezę turystyczną. 

• Zniżka przysługuje osobie będącej uczestnikiem imprezy turystycznej ETI sp. z o.o. zrealizowanej od 

czerwca 2017 r oraz osobom, z którymi podróżuje (w ramach jednej rezerwacji).  

• Zniżka będzie potwierdzona i naniesiona w systemie do końca następnego dnia roboczego, licząc od dnia 

doręczenia maila na adres info@eti-podroze.pl  

• Zniżka naliczana jest od ceny imprezy turystycznej z wyłączaniem:  

składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP), oraz opłat  

i podatków nałożonych przez podmioty trzecie (np. opłat lotniskowych, paliwowych, sanitarnych)   

• Zniżka przysługuje wyłącznie przy rezerwacji hoteli sieci RED SEA HOTELS w Egipcie. 

• Zniżka nie dotyczy rezerwacji, za które płatność, zarówno częściowa jak i za całość, realizowana  

jest Voucherem 

• Zniżka nie dotyczy rezerwacji objętych zniżką marketingową, upustem lub skalkulowanych  

wg. taryf specjalnych     

• Zniżka nie dotyczy: zakupu biletów lotniczych, imprez turystycznych z wylotem spoza Polski,  

rezerwacji grupowych 

• Zastrzegamy sobie prawo zakończenia programu lojalnościowego przed terminem 

• Regulamin obowiązuje od dnia 26.02.2021 r. 
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