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Regulamin Vouchera do imprez czarterowych  
niewykonanych z tytułu odroczenia rezerwacji (COVID-19) 

1. Voucher Prima Holiday jest kontynuacją niezrealizowanej imprezy i jest zabezpieczony przez 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG).   

2. Voucher jest dokumentem imiennym, do wykorzystania przez osobę, na którą został 
wystawiony (osoba zawierająca umowę tj. płatnik do niezrealizowanej imprezy).  

3. Voucher stanowi równowartość kwoty wpłaconej przez osobę zawierająca umowę (płatnika) 
do niezrealizowanej rezerwacji. Wartość Vouchera określona jest na Voucherze.   

4. Voucher można zrealizować tylko w biurze agencyjnym, w którym zakupiona została 
pierwotna impreza. Nazwa i adres biura agencyjnego znajduje się na Voucherze.   

5. Voucher jest ważny przez 2 lata od daty pierwotnego wyjazdu (czas w którym należy dokonać 
rezerwacji).  Jeśli voucher w ciągu dwóch lat nie zostanie zrealizowany, po tym czasie będzie 
możliwość zamiany vouchera na gotówkę (zwrot jest tylko do wysokości wpłaty tj. nie 
uwzględnia bonusów wskazanych w punkcie 7).  

6. Voucher może zostać wykorzystany na zakup dowolnej imprezy turystycznej realizowanej 
przez Prima Holiday Sp. z o.o.  

7. Przy realizacji vouchera jego wartość dodatkowo zostanie podniesiona o bonus zgodnie z 
poniższymi wytycznymi: 
- bonus o wartości 100 zł/dla osoby pełnopłatnej z rezerwacji - na imprezy realizowane w 
Europie w oparciu o przeloty regularne i Low Cost.  
-  bonus o wartości 150 zł/dla osoby pełnopłatnej z rezerwacji – na imprezy czarterowe.   
-  bonus o wartości 200 zł/dla osoby pełnopłatnej z rezerwacji – na dalsze imprezy Egzotyczne 
realizowane w oparciu o połączenia rejsowe.   

8. W przypadku realizacji Vouchera na imprezę turystyczną, której cena jest niższa od jego 
wartości Prima Holiday dokona zwrotu różnicy do 25% wartości vouchera. Pozostała różnica 
nie jest zwracana, ale może zostać wykorzystana na kolejną imprezę Prima Holiday tj. nowy 
voucher wystawiony na tego samego płatnika.    

9. W przypadku realizacji Vouchera na imprezę turystyczną, której cena jest wyższa od jego 
wartości Klient zobowiązany jest do dopłaty różnicy (z uwzględnieniem rabatu punkt 7). 

10. Voucher jest kontynuacją niezrealizowanej imprezy i jest formą rozliczenia nowej rezerwacji, 
do której mają zastosowanie Ogólne Warunki Imprez Prima Holiday Sp. z o. o.  w tym 
obowiązujące koszty rezygnacji. W przypadku anulacji nowej rezerwacji (opłaconej 
voucherem) wartość vouchera zostanie pomniejszona o obowiązujące koszty anulacji 
(pozostałą wartość bonu można wykorzystać zgodnie z regulaminem vouchera).  

11. Wystawcą Vouchera jest Prima Holiday Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Joachima 
Lelewela 18. Voucher może być wykorzystany tylko jako płatność za wyjazdy organizowane 
przez Prima Holiday Sp. z o. o.  
 
Zapoznałem (am) się z regulaminem vouchera i akceptuje przeniesienie świadczeń z 
rezerwacji nr. …………….. na voucher.    
          Data i podpis 
          ………………………………… 


