___________________________________________________________________
REGULAMIN PROMOCJI „Przejazdy indywidualne Szczecin-Berlin za 329 zł”
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 856-16-78548, REGON 812419271
2. Promocja „Przejazdy indywidualne Szczecin-Berlin za 329 zł” dotyczy przejazdów indywidualnych
na trasie Szczecin– Berlin lub w relacji powrotnej. Promocja obejmuje:
 przejazd indywidualny Mercedesem Viano dla maksymalnie 7 osób, w jedną stronę na trasie
Szczecin- Berlin lub Berlin - Szczecin.
 Odbiór spod wskazanego adresu
 Indywidualnie dopasowaną godzinę wyjazdu
3. Promocja dotyczy rezerwacji zakupionych i zrealizowanych na przejazdy w terminie od 29.01.2016
r. do 15.02.2016 r.
4. Promocja obowiązuje do dnia 15.02.2016 r. B.P. Interglobus Tour zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji.
5. Promocją objęte są tylko przejazdy indywidualne, które zostały zakupione w czasie obowiązywania
promocji w Biurze Obsługi Klienta Interglobus przy ul. Kolumba 1 w Szczecinie, telefonicznie pod
numerem telefonu (+48) 91 48 50 22 lub poprzez adres e-mailowy: biuro@interglobus.pl
6. Promocja obniża regularną cenę przejazdu indywidualnego do ceny 329 zł zł na trasie Szczecin –
Berlin lub w relacji odwrotnej.
7. Promocyjny przejazd indywidualny nie podlega zmianom ani zwrotom, ani wypłaceniu równowartości finansowej. Nie ma możliwości zmiany trasy, terminu, godziny wyjazdu ani nazwiska pasażera.
9. Jedna osoba może zakupić dowolną ilość przejazdów promocyjnych.
10. Przejazdy indywudialune w promocyjnej cenie można zakupić wyłącznie poprzez Biuro Obsługi
Klienta Interglobus przy ul. Kolumba 1 w Szczecinie, telefonicznie (+48) 91 48 50 22 lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: biuro@interglobus.pl . Nie ma możliwości zakupienia przejazdów promocyjnych w biurach agencyjnych firmy B.P. Interglobus Tour. Nie ma także możliwości rezerwacji
przejazdów promocyjnych lub wykupienia ich u kierowcy.
11. Wartości przejazdów 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 promocyjnego przejazdu indywidualnego 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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Biuro Podróży Interglobus Tour Sp. j.
ul. Kolumba 1, 70-035 Szczecin

tel. +48 91 48 50 422, fax +48 91 434 0283
e-mail: biuro@interglobus.pl

