
 

 

  

RREEGGUULLAAMMIINN  PPRROOMMOOCCJJII    

FFIIRRSSTT  MMIINNUUTTEE 
  
 
1. Organizatorem promocji jest Polskie Biuro Podróży Olsztyn Sp. o. o. 
2. Przystępując do promocji, Klient akceptuje treść Regulaminu Promocji. 
3. Promocja ważna jest od 13.10.2021 r. do 28.02.2022 r. 
4. Promocja dotyczy wszystkich imprez z katalogu „Autokarem i samolotem przez Europę 2022”. 
5. Obowiązują następujące progi rabatowe: 

     •  rabat do 30% na wybrane kierunki ważny do 31.10.2021 r.  

     •  rabat 20%  ważny do 31.12.2021 r 
     •  rabat 15%  ważny do 28.02.2022 r.  
6. Powyżej podano maksymalną wartość rabatu. Rabaty mogą się różnić dla poszczególnych kierunków 

imprez turystycznych oraz terminów wycieczek. 
7. Rabaty uzależnione są od daty dokonania rezerwacji i uwarunkowane są wpłatą zaliczki w dniu 

rezerwacji. 
8. Promocja dotyczy ograniczonej liczby miejsc na każdy termin danej imprezy turystycznej. 
9. Promocja na niektóre kierunki, imprezy turystyczne, terminy i usługi może zostać wstrzymana lub 

zmieniona przed pierwotnie planowaną datą zakończenia promocji. Aktualne dane o zakresie promocji 
są dostępne w punktach sprzedaży oraz na stronie www.pbpo.pl  

10. Zaliczka wynosi tylko 20% wartości rezerwacji z gwarancją zwrotu w ciągu 14 dni w przypadku 

anulacji imprezy turystycznej. Wartość dopłaty, termin oraz możliwe sposoby zapłaty zostały określone w 
umowie oraz w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa. 

11. Promocja nie dotyczy: 
a. dopłat do imprezy, np. do pokoju 1-osobowego, za połączenie antenkowe, opłat za wizy, dopłat 

do kabin, dopłat do obiadokolacji i inne; 
b. imprez na zamówienie. 

12. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych. Nie dotyczy zamówień grupowych (powyżej 6 osób) – 
w przypadku grup cena ustalana jest odrębnie i może być wyższa. 

13. Klientom posiadającym Kartę Stałego Klienta przysługuje dodatkowe 2% rabatu. 

14. GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY – GRATIS – ewentualne podwyżki cen wyrażonych w 

PLN, wynikające ze zmiany opłat lub kosztów paliw nie będą dotyczyły rezerwacji dokonanych w czasie 
trwania promocji „Wczesna Rezerwacja”. 

15. UBEZPIECZENIE OD CHORÓB PRZEWLEKŁYCH – GRATIS – każdy Podróżny zostaje 

ubezpieczony od następstw chorób przewlekłych podczas wycieczki bez żadnych dopłat. 

16. BEZPŁATNA ZMIANA REZERWACJI – GRATIS – usługa Bezpłatnej Zmiany Rezerwacji bez 

podania powodu daje możliwość jednokrotnej zmiany terminu lub kierunku nawet do 30 dni przed 
wyjazdem. Od dnia 13.10.2021 r. do dnia 28.02.2022 r. usługa jest gratis przy zachowaniu określonych 
warunków:  

a. za zmianę rezerwacji PBPO nie pobierze opłat;  
b. obowiązuje cena aktualna w dniu zmiany imprezy turystycznej lub terminu; 
c. jeśli nowo wybrana impreza turystyczna będzie droższa niż pierwotna, Klient zobowiązany jest 

dopłacić różnicę w cenie. 
17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.10.2021 r. 

 

http://www.pbpo.pl/

