Szczegóły otrzymywania zniżek na wybrane wyjazdy w sezonie Lato 2014
1. Lider grupy – osoba, która tworzy daną grupę. Grupa może mieć tylko jednego lidera.
a) Zniżka dla lidera grupy 8os, w wysokości określonej w ofercie, zostanie naliczona jeżeli
zostaną spełnione wszystkie poniższe
warunki:
- grupa składa się z minimum 8os niekorzystających z innych zniżek
- wszyscy członkowie zapiszą się przy zapisie do jednej „ekipy”
- wszystkie osoby dokonają wpłat w terminie
- lider grupy przy zapisie na wyjazd w polu „kod promocyjny” wpisze hasło „Lider”.
b) W przypadku zebrania większej liczby uczestników w swojej grupie, za każdą dodatkową
osobę powyżej 8, otrzyma dodatkową zniżkę w wysokości określonej w ofercie.
c) Zniżka zostanie naliczona dopiero po wpłacie wszystkich członków grupy (zaliczka lub
pełna wpłata) i odjęta od kwoty do zapłaty dla lidera grupy.
d) Osoba w grupie korzystająca ze zniżki dla stałego uczestnika/ first minute / last minute /
innej zniżki lub kodu promocji nie jest brana pod uwagę w naliczaniu liczby osób w grupie do
zniżki dla lidera grupy.
e). Jeżeli grupa w dowolnym momencie nie spełnia powyższych kryteriów zniżka dla lidera
grupy zostanie anulowana (np. w przypadku braku wpłat w terminie, lub zmniejszeniem się
liczby członków grupy poniżej wymaganego minimum).
f) Osoby, które dopiszą się do grupy krócej jak 15 dni przed wyjazdem nie są brane pod
uwagę przy naliczaniu zniżki dla lidera grupy.
2. Zniżka dla stałego wyjazdowicza w wysokości określonej w ofercie zostanie naliczona
jeżeli zostaną spełnione wszystkie
poniższe warunki:
- dana osoba przy zapisie w polu uwagi / kod promocji zawrze treść „stały uczestnik”. Nie ma
możliwości późniejszego naliczenia zniżki.
- dana osoba uczestniczyła w przynajmniej dwóch wyjazdach organizowanych przez Feel3
Sp. z o.o. i posiada w zakładce „Moje wyjazdy” w panelu użytkownika przynajmniej dwa
opłacone wcześniej wyjazdy, w których uczestniczyła.
- wpłaty za wyjazd zostaną dokonane w terminie.
4. Zniżka na dojazd własny jest naliczana jeżeli uczestnik rezygnuje z transportu
autokarowego do miejsca zakwaterowania i powrotu. Wysokość i dostępność zniżki zgodnie
z ofertą danego wyjazdu.
5. Zniżka First Minute trwa do 30.03.2014 i jest ograniczona do 20 miejsc/wyjazd.
6. Zniżki nie sumują się (za wyjątkiem zniżki za dojazd własny) i obowiązują tylko w
przypadku terminowych wpłat za wyjazd.
7. Zniżki są udzielane tylko na wyjazdy, które w ofercie mają informację, że dane zniżki
obowiązują.
8. Organizator zastrzega siebie prawo do dokonywania zmian w wysokości zniżek, czasie
trwania promocji.
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