Regulamin BONÓW Podarunkowych wystawianych przez Ideal Travel s.c.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży i wykorzystania Bonów Podarunkowych pod nazwą „Bon Podarunkowy”
(zwany dalej „Bon”).
2. Sprzedaż i dystrybucja bonów odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dalej „Regulamin”), który dostępny jest online na stronie internetowej www.idealtravel.pl.
3. Sprzedaż jest organizowana przez Biuro Podróży Ideal Travel s.c. z siedzibą w Poznaniu 60-129, przy ulicy Sielskiej 14 zarejestrowane w
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7831713522 oraz REGON: 302740737 ( zwane dalej „Organizatorem”).
4. Dystrybucja bonów realizowana jest na czas nieokreślony, a ważność poszczególnego bonu podana jest na jego awersie.
II. DEFINICJE
a.

Bon Podarunkowy – dokument wystawiony przez Organizatora, umożliwiający realizację określonych usług własnych
świadczonych przez wystawcę

b.

Nabywca – każda pełnoletnia osoba fizyczna dysponująca wystawionym przez Organizatora Bonem akceptująca postanowienia
Regulaminu jako posiadacza Bonu.

c.

Realizacja Bonu – wymiana przez osobę dysponującą Bonem na oferowane przez Organizatora usługi własne.

III. WARUNKI OGÓLNE
1. Nabywca poprzez zamówienie, zakup i wniesienie opłaty za BON równocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią tego Regulaminu,
akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
2. Bon może być realizowany wyłącznie u Organizatora t.j. w biurze podróży Ideal Travel s.c. w Poznaniu.
3. Bon nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, a także na inne bony posiadające wartość pieniężną.
4. Bon może być wykorzystany tylko jednorazowo, bez możliwości podziału.
5. Każdy bon będzie miał określonego z imienia i nazwiska beneficjenta.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bon, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
7. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia bonu.
8. W przypadku realizacji przez Klienta bonu, Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy w wysokości należności za wybraną usługę.
9. Organizator ma prawo odmówić zrealizowania bonu, w przypadku gdy:
a) upłynął termin ważności bonu,
b) nie dokonano wcześniejszej realizacji bonu
c) brak możliwości realizacji wybranej usługi w określonym terminie
d) uszkodzenia bonu uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na bonie.
11. Bon łączy się z innymi promocjami wskazanymi na stronie internetowej www.idealtravel.pl.
12. Bon można kupić na kwotę tj. 100 zł (słownie sto zł 0/100) lub wyższą na stosowne zamówienie
13. Bony można sumować.
14. Bon wykorzystany na mniejszą sumę nie podlega zwrotowi w postaci różnicy. Klient musi wykorzystać wartość różnicy na dodatkowe
usługi świadczone przez Organizatora.
15. Każdy bon jest wystawiany imiennie, może być zakupiony jako prezent/upominek okolicznościowy po wcześniejszym określeniu
beneficjenta i przekazaniu tego faktu w momencie zamówienia.
IV. WAŻNOŚĆ BONU
1. Bon jest ważny w terminie na nim określonym.
2. Data ważności Bonu nigdy nie ulega przedłużeniu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.idealtravel.pl/bon-podarunkowy-ideal-travel
2. Regulamin został opublikowany w dniu 12.11.2020 roku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców. Wszelkie
zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie www.idealtravel.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w
życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej www.idealtravel.pl.
4. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48616468767, na stronie www.idealtravel.pl.
5. Za wszystkie dane osobowe przekazane firmie Ideal Travel s.c. odpowiada Ideal Travel s.c.. W firmie Ideal Travel s.c. obowiązuje
Polityka prywatności, która określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
6. Nominalna wartość bonu zawiera podatek VAT 23%.
7. Potwierdzenie nabycia bonu stanowi wystawienie paragonu kasowego lub faktury vat (na życzenie).
Regulamin ważny od dnia 10. listopada 2020 roku

