
 

PRAPREMIERA EGZOTYKA 2011/12  

Ostatni etap sprzedaży ważny do 30.06.2011 
 

Niepowtarzalna Oferta:  
1. NOWOŚĆ W OFERCIE EGZOTYKA! Gwarancja Najniższej Ceny  
2. Gwarancja Niezmienności Ceny  
3. Bezkosztowa Jednorazowa Zmiana Imprezy (tzw. Zmieniacz) do 15.08.2011 
4. Zniżki do 43%  
5. Dodatkowe 2% dla Stałego Klienta 
6. Nowe  obiekty,  nowe kierunki, nowe programy 7+7 oraz programy zwiedzania. 
7. NOWOŚĆ! ARGENTYNA, KOSTARYKA, KUBA Guardalavaca  
8. Kompletna Cena  
9. Zaliczka 400 zł/os.   

 
 

 

Warunki Promocji: 
1. GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY zapewnia Klientowi zakup oferty na najkorzystniejszych warunkach cenowych.  

a) Z wyłączeniem ofert typu: Last Minute, Oferty Dnia, Oferty Tygodnia. 

b) Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych. Nie dotyczy zamówień grupowych (pow. 10 os.) oraz innych przypadków, gdy cena ustalana jest odrębnie 

 i może być wyższa. 

c) Gwarancja Najniższej Ceny dotyczy oferty sprzedawanej w ostatnim etapie promocji Prapremiery. 

d) W przypadku, gdy po dokonaniu zakupu wyjazdu Klient znajdzie tę samą ofertę w Biurze Podróży TRIADA w korzystniejszej cenie, ma prawo do zwrotu różnicy.  

e) Przy weryfikacji cen uwzględnia się wartość wszystkich świadczeń z dnia dokonywania porównania, w tym bonusów, które Klient otrzymał gratis jak „gwarancja 

niezmienności ceny”. 

f) Nową ofertę Klient nabywa na warunkach obowiązujących w dniu dokonywania zmiany z wyłączeniem zakupu z opcją Bezkosztowej Jednorazowej Zmiany Imprezy 

szczegóły poniżej.   

g) Liczba miejsc w promocji jest ograniczona.  

2. BEZKOSZTOWA JEDNORAZOWA ZMIANA IMPREZY (tzw. Zmieniacz) 
a) Klient ma możliwość  zmienić bezkosztowo imprezę do 15.08.2011.  

b) Klienci mogą przenieść się bezkosztowo na imprezy: 

• Kuba i Wenezuela tylko do 30.06.2011 

• Egipt tylko do 15.07.2011 

Tylko do końca powyższych terminów jest możliwość utrzymania cen z dnia zakupu pierwotnej oferty.  

c) Klient może zmienić: termin wyjazdu, długość wyjazdu, imprezę, kraj, zakwaterowanie, port lotniczy. 

d) Jeżeli ta zmiana jest w zakresie oferty sprzedawanej w ostatnim etapie promocji Prapremiery to Klient ma prawo zachować cenę z oferty.  

e) Jeżeli Klient dokonuje zmiany na imprezę spoza oferty sprzedawanej w ostatnim etapie promocji Prapremiery wówczas nabywa ją na warunkach obowiązujących  

w dniu dokonywania zmiany. 

f) Bezkosztowa Jednorazowa Zmiana Imprezy nie dotyczy zmiany środka transportu. 

3. GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY Klienci, którzy zakupią ofertę sprzedawaną w ostatnim etapie promocji Prapremiery nie będą objęci ewentualnymi podwyżkami cen. 

4. CENA DLA INFANTA – 150 zł (Egipt, Maroko); 300 zł pozostałe kierunki. 

5. ZALICZKA 400 zł/os. dopłata do 20% do 12.07.2011, dopłata do 40% do 15.09.2011 dopłata pozostałej części do 31 dni przed wylotem.  

6. GWARANCJA KOLEJNOŚCI OBJAZDU- 95 zł/os. 

7. Zniżka dla Stałego Klienta do 45 %, zniżka dla Nowego klienta do 43 % dotyczy oferty sprzedawanej w ostatnim etapie promocji Prapremiery. 

8. Zniżki naliczane są od ceny podstawowej (po odjęciu rabatów wynikających z dostawki czy wieku dziecka na dostawce). 

9. Zniżki nie dotyczą osób korzystających z opcji: „pobyt gratis” oraz „stała cena dla dzieci”, kwaterowanych na dostawkach.  

10. Zniżki nie dotyczą dopłat typu dopłata do pokoju 1 os. oraz opłat za łączniki, Zieloną Kartę, OKAZ itp. 

11. Stałym Klientem TRIADY jest osoba, która przynajmniej jeden raz uczestniczyła w organizowanych przez firmę imprezach turystycznych,  

za wyjątkiem osób uczestniczących w imprezach obsługiwanych przez Dział Imprez Specjalnych organizowanych na zlecenie firm, szkół, itp. 

 

            

 

 

 

           Liczba miejsc w promocji ograniczona. 


