___________________________________________________________________

REGULAMIN PROMOCJI
„Weekend za 11zł”
1. Organizatorem promocji jest Biuro Podróży Interglobus Tour Sp.j. Andrzej i Tomasz Bloch, z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 15 B / 8, 72-100 Goleniów, o numerze KRS 0000346959, NIP 856-1678-548, REGON 812419271
2. Promocja „Weekend za 11zł” dotyczy biletów na przejazdy liniowe na trasie Szczecin PKP – Berlin
(lotniska Tegel, Schönefeld) lub w relacji powrotnej. Promocja obejmuje wybrane kursy liniowe
na tej trasie.
3. Promocja dotyczy biletów zakupionych i zrealizowanych na przejazdy w terminie od 07.11.2014 r.
do 11.11.2014 r.
4. Promocja obowiązuje do dnia 11.11.2014 r. B.P. Interglobus Tour zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji.
5. Promocją objęte są tylko osoby, które zakupiły bilet w czasie obowiązywania promocji przez system rezerwacyjny na stronie www.interglobus.pl.
6. Promocja obniża regularną cenę biletu do ceny 11 zł w wybranych godzinach na trasie Szczecin
PKP – Berlin (lotniska Tegel, Schönefeld) lub w relacji powrotnej.
7. Bilety promocyjne nie podlegają zmianom ani zwrotom, ani wypłaceniu równowartości finansowej. Nie ma możliwości zmiany trasy, terminu, godziny wyjazdu ani nazwiska pasażera.
8. Bilety promocyjne mogą być wykupione tylko na konkretne daty wyjazdu i powrotu - nie ma opcji
OPEN.
9. Jedna osoba może zakupić dowolną ilość biletów promocyjnych.
10. Bilety promocyjne można zakupić tylko na stronie www.interglobus.pl. Nie ma możliwości zakupienia biletów promocyjnych w biurze firmy B.P. Interglobus Tour, ani w biurach agencyjnych
firmy B.P. Interglobus Tour. Nie ma także możliwości rezerwacji biletów promocyjnych lub wykupienia ich u kierowcy.
11. Wartości biletów promocyjnych nie można łączyć z innymi zniżkami, rabatami ani ofertami specjalnymi.
12. B.P. Interglobus Tour zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji.
13. B.P. Interglobus Tour nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwość dokonania zakupu biletu
promocyjnego przez klienta. B.P. Interglobus Tour nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne występujące po stronie BP lub klienta, oraz awarie strony lub systemu rezerwacyjnego.
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