Ogólnopolska Sieć Biur Podróży Travel Shops

Regulamin Programu Travel Shops Sp. z o. o.

“Parking przy lotnisku gratis”
1.

Organizatorem Programu PARKING PRZY LOTNISKU GRATIS, zwanego dalej Programem, jest
Travel Shops Sp. z o.o.. z siedzibą w Łodzi, 90-420 Łódź, ul. A. Struga 5, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297380, NIP 611 263 54
74, REGON 020631481. Współorganizatorami Programu oraz fundatorami Parkingu są
wybrane biura podróży Sieci Travel Shops.
2. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, dokonująca rezerwacji
imprezy turystycznej w wybranym biurze podróży Sieci Travel Shops lub na wybranym portalu
Sieci Travel Shops, i będąca uczestnikiem wyjazdu.
3. W programie biorą udział wybrane parkingi przy lotniskach we wszystkich miastach w Polsce.
4. Program trwa do wyczerpania puli bezpłatnych miejsc parkingowych przeznaczonych dla
klientów Travel Shops.
5. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zakup imprezy turystycznej obejmującej co najmniej
przelot i zakwaterowanie, o łącznej wartości minimum 3000 pln przy długości pobytu do 8 dni,
3500 pln przy długości pobytu do 11 dni, 4000 pln przy długości pobytu do 15 dni, i 5000 przy
długości pobytu do 21 dni. Warunkiem Programu jest zakup dokonany zgodnie z warunkami
rezerwacji i prawidłowo opłacony.
6. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne i następuje w momencie pisemnego zgłoszenia
chęci uczestnictwa w Programie. Poprzez aktywowanie uczestnictwa w Programie obie Strony
przyjmują i akceptują warunki Regulaminu.
7. Termin realizacji miejsca parkingowego musi pokrywać się z terminem trwania wykupionej
imprezy turystycznej.
8. Miejsce parkingowe nie przysługuje w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej
anulacji przez organizatora. Realizacja Parkingu Gratis wyklucza możliwość zapłaty za imprezę
turystyczną kartą płatniczą lub kredytową. Nie ma możliwości wymiany miejsca parkingowego
na gotówkę.
9. Program nie sumuje się i nie łączy się z innymi promocjami Travel Shops.
10. Poprzez akces uczestnictwa w Programie Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Travel Shops w celach marketingowych oraz
zgodę na otrzymywanie oferty imprez turystycznych na swój adres e-mail
11. Regulamin Programu jest wewnętrznym dokumentem Organizatora i Współorganizatorów
Programu. Regulamin dostępny jest w wybranych biurach Travel Shops oraz na wybranych
stronach www. Organizator i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu,
przy jednoczesnym powiadamianiu o zmianach za pośrednictwem strony internetowej albo
obwieszczenia w biurze.

Sprawdź parking gratis w swoim biurze podróży !
Uwaga: Parking Gratis nie dotyczy oferty Biura Podróży Itaka

