
  

  

 

Regulamin Vouchera Specjalnego 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa sposób oraz zasadę nabycia i wykorzystania Vouchera Specjalnego wydanego przez Organizatora.  

2. Terminy użyte w Regulaminie: 

I. Voucher Specjalny – to imienny dokument elektroniczny wydany przez Organizatora, na życzenie Klienta. Voucher Specjalny wydawany 

jest wyłącznie Klientom z anulowanych rezerwacji z wylotami do 30.04.2020 z powodu COVID 19, dodatkowo dla rezerwacji z wylotami 

do 31.05.2020 . Nie dotyczy rezerwacji na kierunki egzotyczne, z platformy GDS, oraz Imprez Turystycznych opartych na przelotach 

rejsowych. 

II. Formularz zamówienia – formularz on-line dostępny w Strefie Klienta https://www.coraltravel.pl/client/refund_form, który Klient 

zobowiązany jest wypełnić w celu otrzymania Vouchera Specjalnego.  

III. Klient – osoba zainteresowana nabyciem Vouchera Specjalnego. 

IV. Organizator – Coral Travel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 17 B.  

V. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący otrzymania Vouchera Specjalnego. 

§ 2 

Zasady i sposób nabycia Vouchera Specjalnego 

1. Klient, którego lot został anulowany do 30.04.2020 w powodu COVID 19 ma możliwość zamienić środki wpłacone za Imprezę Turystyczną na 

Voucher Specjalny.  

2. Powyższe dotyczy również Klienta, którego lot ma odbyć się pomiędzy 01.05.2020 do 31.05.2020. 

3. Nie dotyczy rezerwacji na kierunki egzotyczne, z platformy GDS, oraz Imprez Turystycznych opartych na przelotach rejsowych.  

4. W celu uzyskania Vouchera Specjalnego Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz  dostępny na stronie internetowej w Strefie Klienta 

https://www.coraltravel.pl/client/refund_form 

5. Voucher Specjalny opiewać będzie na kwotę wpłaconą na poczet pierwotnej rezerwacji pomniejszoną o ewentualny koszt ubezpieczenia od 

Kosztów Rezygnacji.  

6. Dodatkowo w chwili rezerwacji nowej Imprezy Turystycznej przy użyciu Vouchera Specjalnego Klient otrzymuje jednorazowy rabat w wysokości 

10% kwoty wpłaconej do dnia 01.04.2020 na poczet pierwotnej rezerwacji. Cena nowej rezerwacji zostanie pomniejszona o kwotę rabatu.  

7. Po uprzednim sprawdzeniu poprawności danych w Formularzu, Organizator wyśle Klientowi Voucher Specjalny w formie elektronicznej na 

podany adres w Formularzu.  

8. Voucher Specjalny będzie również dostępny w Strefie Klienta.  

§ 3 

Ważność Vouchera Specjalnego 

1. Voucher Specjalny ważny jest 12 miesięcy od dnia, w którym miała rozpocząć się pierwotnie Impreza Turystyczna i może zostać wykorzystany 

na wyloty do 31.10.2021. 

§ 4 

Sposób realizacji Vouchera Specjalnego 

1. Voucher Specjalny uprawnia do zapłaty części lub całości ceny za nową Imprezę Turystyczną zakupioną u Organizatora na wyloty czarterowe 

do Turcja, Egipt, Grecja, Hiszpania, Bułgaria, Tunezja. Nie dotyczy wyjazdów grupowych MICE. 
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2. Minimum jeden uczestnik pierwotnej Imprezy Turystycznej musi być uczestnikiem nowej Imprezy Turystycznej opłaconej Voucherem 

Specjalnym. 

3. Voucher Specjalny może zostać zrealizowany jedynie w biurze, w którym Klient dokonał zakupu pierwotnej Imprezy Turystycznej. 

4. Voucher Specjalny może być również zrealizowany poprzez system rezerwacji On-line Coral Travel, o ile rezerwacja była założona w tym kanale 

sprzedaży. 

5. Po dokonaniu zapłaty części lub całości ceny za Imprezę Turystyczną Voucher Specjalny traci ważność i nie może być użyty ponownie. 

6. Jeżeli cena Imprezy Turystycznej jest wyższa niż wartość Vouchera Specjalnego, Klient obowiązany jest do zapłaty różnicy.  

7. Voucher Specjalny nie może zostać wymieniony na gotówkę.  

8. Voucher Specjalny nie może zostać zamieniony na vouchery o mniejszej wartości. 

9. Wartość Vouchera Specjalnego zabezpieczona jest przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

§ 5 

Informacje dodatkowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego Regulaminu, w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny, 

z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Klienta. Informacja o odwołaniu lub zmi anie 

Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.coraltravel.pl lub w inny sposób podana do 

wiadomości publicznej Klienta. 

2. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do sposobu realizacji Vouchera Specjalnego,  muszą być wysłane pod adres siedziby 

Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Prawem właściwym dla wykładni i stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.  

4. Treść Regulaminu dostępna jest w Strefie Klienta na stronie internetowej www.coraltravel.pl. 

5. Regulamin stanowi integralną część do Formularza do zamówienia Vouchera Specjalnego.  

6. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.  
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