
RABATY NAWET DO 50% – TYLKO W LAST MINUTE

1. Tylko w Last Minute oferty Lato 2018 obowiązują bardzo atrakcyjne rabaty nawet do 50%.
2. Wysokość rabatu może być różna dla różnych kierunków, wycieczek lub hoteli. Może również ulec zmianie w trakcie 
 trwania promocji.
3. Klientom posiadającym Kartę Stałego Klienta przysługuje dodatkowe 5% rabatu.

1. W promocji oferujemy możliwość rezerwacji miejsca na parkingu START PARKING przy wybranym lotnisku tylko za 1 PLN. 
 Do jednej rezerwacji przysługuje jedno miejsce parkingowe. Dodatkowym bonusem jest pewność miejsca – dla rezerwacji 
 dokonanych w ciągu 7 dni od daty zakupu imprezy.
2. Możliwość dodania usługi Parking za 1 PLN istnieje tylko i wyłącznie w momencie dokonywania rezerwacji, natomiast 
 w przypadku rezerwacji wstępnych najpóźniej w dniu potwierdzenia. 
3. Promocja dotyczy wszystkich lotnisk, z jakich oferujemy wyloty. 
4. Anulowanie rezerwacji, bądź rezygnacja Klienta z wyjazdu jest równoznaczna z anulacją rezerwacji parkingu za 1 PLN.
5. W przypadku odwołania wyjazdu przez Rainbow lub skorzystania z gwarancji zmiany rezerwacji i wybrania innej oferty lub 
 anulowania wylotu z danego miasta, Klient zachowuje miejsce parkingowe w promocyjnej cenie 1 PLN na parkingu przy nowym 
 lotnisku w nowym terminie. W przypadku braku miejsca parkingowego przy nowym lotnisku zwracamy wpłaconą kwotę.
6. Jak zarezerwować parking 
 a. Tego samego dnia ( dzień zakupu imprezy) prześlemy Klientom drogą mailową kod promocyjny. Za poprawne wprowadzenie 
  adresu e-mail Klienta odpowiedzialny jest punkt sprzedaży.
 b. Należy wejść na stronę http://parkingi.r.pl/, wyszukać wybrane lotnisko i datę przyjazdu i wyjazdu.
 c. Na stronie formularza rezerwacyjnego parkingu należy zaznaczyć: „Użyj kodu promocyjnego”, wpisać kod promocyjny 
  i kliknąć przycisk „Przelicz”. 
 d. Należy wydrukować bilet parkingowy i okazać go na parkingu.

PARKING PRZY LOTNISKU TYLKO ZA 1 PLN

LATO 2018

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI

rabat do

50%

wybór miejsca w samolocie za 1 zł
parking przy lotnisku za 1 zł
zmiana terminu wakacji za 1 zł

Koniec promocji 24.04.2018 r.
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Promocja dotyczy oferty LATO 2018
Ilość miejsc promocyjnych jest ograniczona. Promocja może zostać zatrzymana lub zmieniona na niektóre imprezy, terminy i gwarancje przed 24.04.2018
Wysokość zaliczki wynosi 30% wartości umowy lub należy wpłacić całość w przypadku gdy do wyjazdu/wylotu pozostało 30 lub mniej dni.
Powyżej podano maksymalne obowiązujące rabaty. Rabaty mogą różnić się dla poszczególnych kierunków, terminów lub hoteli.  Informacja o aktualnych  
cenach w biurach podróży i na R.pl
Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych. Nie dotyczy zamówień grupowych (od 21 osób) – w przypadku grup cena ustalana jest odrębnie 
i może być wyższa. Zamówień grupowych nie dotyczą również gwarancje. W przypadku zamówień grupowych cena musi być każdorazowo uzgodniona 
z Działem Rezerwacji Grupowych, mail: grupy@R.pl
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WYBÓR MIEJSCA W SAMOLOCIE

MIEJSCE „STANDARD” ZA 1 PLN LUB „PREMIUM” ZA 50% CENY!

1. W promocji LAST MINUTE można wybrać swoje ulubione miejsce podczas podróży samolotem na wybranych rejsach 
 za niewielką kwotę 1 PLN od osoby.
2. Wybór miejsca w samolocie dotyczy nie tylko miejsc standardowych! W promocji miejsca „Premium” np. przód samolotu 
 oferujemy z 50% rabatem. Cena może być uzależniona od kierunku, terminu lub rodzaju przewoźnika. Dostępność miejsc 
 „Premium” zależna jest od typu samolotu, kierunku i ogólnych warunków przewozu. 
 Informacje szczegółowe znajdują się na R.pl
3. Możliwość wyboru miejsca istnieje tylko i wyłącznie w momencie dokonywania rezerwacji. Po dokonaniu wyboru nie jest 
 możliwa zmiana miejsc. 
4. Anulowanie rezerwacji, bądź rezygnacja Klienta z wyjazdu jest równoznaczne z anulacją wybranego miejsca w samolocie.
5. W przypadku odwołania wyjazdu przez Rainbow lub skorzystania z gwarancji zmiany rezerwacji i wybrania innej oferty, 
 gwarantujemy wybór tylko spośród dostępnych na daną chwilę miejsc. W przypadku dokonanej dopłaty do miejsc premium 
 i braku możliwości zagwarantowania tych miejsc na wybrany ponownie przelot, zwracamy nadpłaconą za miejsce kwotę 
 i proponujemy inne, dostępne miejsca.
6. W przypadku zmiany typu samolotu, Rainbow dołoży wszelkich starań, aby zachować pierwotnie zarezerwowane miejsca. 
 W przypadku braku takiej możliwości, np. miejsc premium, zapewniamy zwrot wpłaconej opłaty za miejsce. 
7. Opcja wyboru miejsca w samolocie znajduje się w systemie rezerwacyjnym Travella oraz na R.pl 

BEZPŁATNA ZMIANA PLANÓW UROPOWYCH!
GWARANCJA BEZPŁATNEJ ZMIANY REZERWACJI

1. Jeśli Klient chciałby zmienić termin i rodzaj wyjazdu, kierunek, lub hotel, nie poniesie z tego tytułu kosztów, nawet 
 do 30 dni przed wyjazdem.
2. Za zmianę nie pobierzemy opłat według warunków uczestnictwa, a cena zostanie przeliczona zgodnie z rabatem z dnia zakupu, 
 w miarę dostępności miejsc w hotelach, na programach objazdowych i samolotach. Jeśli nowa impreza będzie droższa, 
 należy dopłacić różnice wynikającą z wyliczenia ceny. W przypadku wyboru tańszej wycieczki, różnica w cenie nie może 
 wynosić więcej niż 5%.
3. Zachowany rabat nie może być wyższy niż najwyższy rabat obowiązujący na daną imprezę i dany termin w dniu 
 dokonania rezerwacji.
4. Z gwarancji można skorzystać tylko raz i tylko w ramach oferty z sezonu LATO 2018.
5. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest równoczesna zmiana dla wszystkich osób zakwaterowanych w jednym pokoju 
 w ramach jednej rezerwacji. Nie jest możliwa zmiana dla pojedynczych uczestników, zakwaterowanych w tym samym pokoju 
 oraz zmiana uczestnika.
6. W promocji proponujemy wersję GWARANCJI BEZPŁATNEJ REZERWACJI „KOMFORT” w znakomitej cenie 1 PLN/osoby, 
 która daje możliwość zmian aż do 30 dni przed datą wyjazdu!
7. Istnieje możliwość zakupu innych wariantów gwarancji w bardzo atrakcyjnych cenach. Szczegółowe informacje na temat 
 wszystkich wariantów dostępne są w sieci sprzedaży.


