REGULAMIN ZNIŻEK I PROMOCJI
NA WYJAZDY LOCO TRAVEL
z dnia 16 listopada 2017 r.

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania zniżek na wyjazdy organizowane przez
Biuro Podróży LOCO Travel Sp. z o.o.
2. Regulamin obowiązuje w Biurze Podróży LOCO Travel Sp. z o.o. z siedzibą i biurem w
Sopocie 81-850, przy ulicy Kochanowskiego 12, dalej zwanym „LOCO Travel”.
3. Regulamin przewiduje udzielenie Klientom następujących zniżek w zakresie cen
wyjazdów, dalej łącznie zwanych „Zniżkami”, których szczegółowy tryb udzielania
opisano poniżej:
3.1. Zniżkai First Minute i Super First Minute,
3.2. Zniżka grupowa,
3.3. Zniżka dla stałych klientów,
3.4. Zniżka studencka,
3.5. Zniżka dla singli,
3.6. Zniżka czasowa,
3.7. Zniżka ilościowa,
3.8. Voucher,
3.9. Program Ambasador.
4. Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony lub uchylony, a w przypadku
zmiany lub uchylenia Regulaminu, Klientowi nie przysługuje roszczenie o udzielenie
którejkolwiek ze Zniżek.

Rozdział II
Zasady przyznawania zniżek

1. Zniżki obowiązują w zakresie wszystkich wyjazdów organizowanych przez LOCO
Travel.
2. Sumowanie się Zniżek opisane jest szczegółowo przy opisie każdej ze Zniżek,
3. Zasady przyznawania Zniżek opisane są szczegółowo przy opisie każdej ze Zniżek,
4. Nie ma możliwości naliczenia zniżki po dokonaniu rezerwacji i podpisaniu umowy
przez Klienta.
5. Zniżka wygasa w przypadku nie potwierdzenia rezerwacji wyjazdu w wyznaczonym
terminie, co jest równoważne z podpisaniem umowy oraz wpłatą zaliczki w terminie
do 3 dni roboczych od wykonania rezerwacji wyjazdu.
6. Zniżki nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

Rozdział III
Obowiązujące zniżki

1. Zniżki First Minute i Super First Minute
1.1. Zasady i ograniczenia zniżek są podawane każdorazowo przy informacji o akcji
promocyjnej,
1.2. Zniżki przyznawane są automatycznie podczas rezerwacji wyjazdu,
1.3. Zniżki przyzywane są w wysokości podanej podczas akcji promocyjnej.
1.4. Zniżki nie sumują się z innymi Zniżkami, co oznacza, że Klient może otrzymać tylko
jedną ze Zniżek.
2. Zniżka grupowa:
2.1. Zniżka przysługuje Grupie Klientów wykupujących wyjazd w tym samym czasie na
jednej rezerwacji, wyjątkiem jest Grupa większa niż 8 osób, która może wykupić
wyjazd na dwóch lub większej ilości rezerwacji w zależności od ilości osób,

2.2. Zniżka przyznawana jest Grupie Klientów po skontaktowaniu się przez Klienta
reprezentującego Grupę, przed dokonaniem rezerwacji, z LOCO Travel drogą
mailową na adres: rezerwacje@loco-travel.pl,
2.3. Wielkość Grupy ustalana jest przed wykupieniem wyjazdu i nie może być
zwiększona po złożeniu rezerwacji,
2.4. Zniżka przyznawana jest jednorazowo dla Grupy Klientów,
2.5. Wysokość udzielanej zniżki uzależniona jest od ilości osób wykupujących wyjazd i
wynosi:
2.5.1. od 6 do 8 osób – 30 PLN / os.,
2.5.2. od 9 do 14 osób – 50 PLN / os.,
2.5.3. 15 i więcej osób – sprawdź Program Ambasador i skontaktuj się z nami;
2.6. Zniżka grupowa może sumować się ze Zniżką studencką,
2.7. Zniżki grupowe nie sumują się między sobą.
3. Zniżka dla stałych klientów:
3.1. Zniżka przysługuje Klientowi wykupującemu kolejny wyjazd w LOCO Travel liczony
od sezonu 2014 / 2015,
3.2. Zniżka przyznawana jest Klientowi po skontaktowaniu się Klienta, przed
dokonaniem rezerwacji, z LOCO Travel drogą mailową na adres:
rezerwacje@loco-travel.pl,
3.3. Zniżka przyznawana jest jednorazowo,
3.4. Wysokość udzielanej zniżki uzależniona jest od ilości wyjazdów, w których
uczestniczył Klient i wynosi:
3.4.1. od 2 do 3 wyjazdy – 40 PLN,
3.4.2. od 4 do 5 wyjazdów – 60 PLN,
3.4.3. od 6 do 8 wyjazdów – 90 PLN,
3.4.4. 9 i więcej wyjazdów – 100 PLN;
3.5. Zniżka dla stałych klientów może sumować się ze Zniżką studencką,
3.6. Zniżki dla stałych klientów nie sumują się między sobą.
4. Zniżka studencka:
4.1. Zniżka przysługuje Klientowi posiadającemu aktualny status studenta
potwierdzony poprzez skan lub zdjęcie ważnej legitymacji studenckiej przesłanej
wraz z podpisaną umową w ciągu 3 dni roboczych od rezerwacji,

4.2. W przypadku nie przesłania skanu legitymacji wraz z podpisaną umową w ciągu 3
dni roboczych od rezerwacji zniżka jest anulowana,
4.3. Zniżka przypisywana jest automatycznie po wpisaniu kodu rabatowego:
„Students” podczas rezerwacji wyjazdu, w kroku 4,
4.4. Zniżka może sumować się ze Zniżką grupową oraz ze Zniżką dla stałych klientów,
4.5. Zniżka wynosi 50 PLN.
5. Zniżka dla singli:
5.1. Zniżka przyznawana jest uczestnikowi jadącemu samemu na wyjazd. LOCO Travel
zastrzega sobie możliwość przydzielenia uczestnika do dowolnego
zakwaterowania w dowolnym standardzie. Klient może zasugerować chęć
wybrania danego standardu, jednak ostateczną decyzję o przydzieleniu
uczestnika do danego standardu zakwaterowania przynależy do LOCO Travel,
5.2. Zniżka przyznawana jest Klientowi po skontaktowaniu się Klienta, przed
dokonaniem rezerwacji, z LOCO Travel drogą mailową na adres:
rezerwacje@loco-travel.pl, w celu otrzymania kodu rabatowego,
5.3. Zniżka jest ograniczona ilościowo, bez wyznaczonej ilości miejsc ze zniżką, ilość
zależna jest od wolnych miejsc na dany wyjazd,
5.4. Zniżka nie sumuje się z innymi Zniżkami, co oznacza, że Klient może otrzymać
tylko jedną ze Zniżek.
5.5. Zniżka wynosi 200 PLN plus ubezpieczenie BASIC SKI gratis.
6. Zniżka czasowa:
6.1. Zniżka jest ograniczona czasowo, z wyznaczonym terminem jej zakończenia,
6.2. Wysokość zniżki, sumowanie z innymi Zniżkami i metoda jej przyznawania jest
podana podczas akcji promocyjnej.
7. Zniżka ilościowa:
7.1. Zniżka jest ograniczona ilościowo, z wyznaczoną ilością miejsc ze zniżką,
7.2. Wysokość zniżki, sumowanie z innymi Zniżkami i metoda jej przyznawania jest
podana podczas akcji promocyjnej.
8. Voucher:
8.1. Zniżka przysługuje Klientowi, który otrzymał Voucher podczas konkursu,
zawodów lub w postaci kuponu zniżkowego,

8.2. Każdy Voucher jest imienny i nie może być przeniesiony na osoby trzecie,
8.3. Zniżka przyznawana jest jednorazowo w wysokości podanej na Voucherze,
8.4. Czas, w którym można wykorzystać zniżkę podany jest na Voucherze,
8.5. Vouchery nie sumują się z innymi Zniżkami, co oznacza, że Klient może otrzymać
tylko jedną ze Zniżek.
8.6. Vouchery nie sumują się między sobą.
9. Program Ambasador:
9.1. Program Ambasador jest programem prowizyjnym, w którym osoba pozyskująca
Grupę Klientów na wyjazdy, zwana dalej „Ambasadorem”, otrzymuje prowizję od
każdej osoby z Grupy Klientów,
9.2. Opis Programu Ambasador znajduje
travel.pl/program_ambasador_locotravel/

się

na

stronie:

http://loco-

9.3. Szczegółowy Regulamin Programu Ambasador jest dostępny po skontaktowaniu
się z LOCO Travel drogą mailową na adres: ambasador@loco-travel.pl.

