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1.  Organizatorem promocji oferty katalogowej Ecco Holiday 2018, zwanej dalej promocją, jest ECCO HOLIDAY Sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu 61-696 przy Al. Solidarności 46, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000082342, kapitał zakładowy 35.100.000,00 zł (zwana dalej Organizatorem).

2.  Promocja dotyczy produktów sprzedawanych pod marką Ecco Holiday z wylotami w terminie do 31 października 2019. 

3.  Promocja skierowana jest do wszystkich Klientów Organizatora (w tym Klientów zawierających umowę z Organizatorem 
w czasie trwania promocji).

4.  Oferta promocyjna dostępna jest na stronie www.eccoholiday.com i oznaczona piktogramem: promocja
katalogowa

5.  Promocyjne ceny uwzględniają rabat.

6.  Promocja dotyczy rezerwacji założonych od 12 marca 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r.

7.  Każda osoba na rezerwacji objętej promocją katalogową otrzymuje Gwarancję Stałej Ceny gratis.

8.  Klienci kupujący w ramach promocji, zobowiązani są do wpłacenia zaliczki 10% w momencie zakładania rezerwacji oraz 
dopłaty do pełnej kwoty najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Szczegółowe zasady zakupu wyjazdu oraz wpłat 
zaliczek zawarte są w Warunkach Uczestnictwa – Umowie. 

9.  Promocja nie dotyczy:

 a) ofert przygotowanych na indywidualne zamówienie,

 b) zapytań grupowych powyżej 10 osób,

 c) ofert z dojazdem własnym, 

 d) ofert samych przelotów,

 e) ofert na dojazd własny w Polsce.

10.  Wszystkie rezerwacje założone przez Stałych Klientów w czasie trwania Promocji, oprócz profitów wskazanych w pkt. 
5 i 7, dodatkowo otrzymują rabat kwotowy wskazany w tabeli poniżej, uzależniony od wartości pakietu, który naliczany 
jest od cen prezentowanych na stronie internetowej www.eccoholiday.com z wyłączeniem opłat uiszczanych na miejscu, 
wycieczek fakultatywnych, dopłat za bagaż rejestrowany, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, składki na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny, itp.

 a)  rabat dotyczy wszystkich pełnopłatnych uczestników na dowodzie rezerwacji pod warunkiem, że Stały Klient jest 
jednym z nich.

 b)  rabat będzie udzielony wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu w dniu założenia rezerwacji imprezy, iż osoba 
zamawiająca wyjazd jest Stałym Klientem.  

Promocja oferty katalogowej 
Ecco Holiday 2018 - regulamin
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Cena oferty prezentowana na www.eccoholiday.com Dodatkowy rabat dla Stałego Klienta

0 - 1500 zł 50 zł/os.

1501 - 3000 zł 100 zł/os.

3001 - 5000 zł 150 zł/os.

Powyżej 5000 zł 200 zł/os.

11.  Oferta nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, talonami zniżkowymi.

12.  Szczegółowe zasady zakupu wyjazdu zawarte są w Warunkach Uczestnictwa – Umowie.

13.  Ilość miejsc w promocji jest ograniczona i może ulec wyczerpaniu przed jej zakończeniem. 

14.  Rezerwację założyć można on-line, pod numerem Infolinii 804 289 220, w salonach firmowych Ecco Holiday oraz dowolnym 
biurze podróży, wskazanym na www.eccoholiday.com. 

15.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają aktualne: Warunki Uczestnictwa - Umowa, 
Warunki Ubezpieczenia oraz przepisy prawa polskiego, przy czym wyłącza się stosowanie Warunków Uczestnictwa - 
Umowy w zakresie, w którym pozostają one w sprzeczności z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Definicje:

gwarancja Stałej ceny - zabezpieczenie podróży od wzrostu ceny wycieczki dające gwarancję, że kompletna cena 
wycieczki (tj. cena wycieczki łącznie z opłatami lotniskowymi i ubezpieczeniem) nie ulegnie zmianie, np. w przypadku wzrostu 
cen paliw, kursów walut, czy też innych czynników wpływających na cenę.

Stały Klient - osoba, która przynajmniej dwa razy uczestniczyła w wyjeździe zorganizowanym pod marką Ecco Holiday 
lub Ecco Travel.


