NAJLEPSZE RABATY!
Rezerwując teraz masz pewność, że otrzymujesz najlepsze zniżki i rabaty!
W naszej promocji Hello Summer – Lato 2020 otrzymujesz:
RABAT do 600 PLN na osoby dorosłe w rezerwacji
EKSTRA RABAT do 30% dla osób dorosłych na dostawkach
EKSTRA RABAT do 100% na pobyt dzieci w wybranych hotelach
DODATKOWY RABAT 2% dla posiadaczy Karty Stałego Klienta
1. Rabaty mogą różnić się na poszczególnych kierunkach i hotelach. Informacje o aktualnych cenach
dostępne są na www.eximtours.pl, pod numerem infolinii Exim Tours 801-44-30-30 oraz w biurach
podróży współpracujących z Exim Tours.
2. Wszystkie prezentowane ceny na stronie www.eximtours.pl, pod numerem infolinii Exim Tours 80144-30-30 oraz w biurach podróży współpracujących z Exim Tours, zawierają w/w rabaty.

NAJNIŻSZA ZALICZKA – TYLKO 99 PLN za os.!
1. Po dokonaniu rezerwacji Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 99 PLN za osobę.
2. Dopłata do 100% wartości imprezy do 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
3. W przypadku anulacji rezerwacji zastosowanie mają Ogólne Warunki Uczestnictwa Exim Tours.
UWAGA: koszty anulacji zazwyczaj są wyższe niż pobrana kwota zaliczki 99 PLN.

PAKIET SUPER GWARANCJI I BONUSÓW!
Dokonując rezerwacji właśnie teraz zyskujesz pakiet Gwarancji i Bonusów dzięki czemu możesz być
spokojny o swoje wakacje:
GRATIS ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych
GRATIS gwarancja niezmienności ceny aż do dnia wylotu
GRATIS gwarancja najniższej ceny w trakcie trwania danego etapu promocji
GRATIS zmiana składników rezerwacji do 30 dni przed rozpoczęciem podróży
1. Gwarancja niezmienności ceny zapewnia utrzymanie aż do dnia wyjazdu ceny z dnia zakupu oferty.
Ewentualny wzrost kursów walut, transportu lub opłat lotniskowych itp. nie będzie miał wpływu na
cenę.
2. Gwarancja najniższej ceny oznacza, że w trakcie trwania danego etapu promocji w przypadku
wystąpienia identycznej oferty o niższej cenie, Klient ma prawo do obniżenia ceny istniejącej już
rezerwacji do aktualnie obowiązującej. Gwarancja dotyczy tylko ofert opartych na przelocie
czarterowym.
3. Gwarancja zmiany składników do 30 dni przed wylotem dotyczy tylko ofert opartych na przelocie
czarterowym oraz ofert z dojazdem własnym. W okresie do 30 dni przez rozpoczęciem imprezy
turystycznej można jeden raz dokonać zmiany składników rezerwacji takich jak:
a. Zmiana jednego uczestnika
b. Zmiana hotelu, rodzaju pokoju, wyżywienia
c. Zmiana terminu wyjazdu
d. Zmiana długości pobytu
e. Zmiana lotniska wylotowego i powrotnego
Za w/w zmiany Exim Tours nie pobierze żadnej opłaty manipulacyjnej, a jedynie różnicę w cenie
pomiędzy istniejącą rezerwacją. Wszelkiego rodzaju zmiany możliwe są jedynie za zgodą Exim Tours,
kalkulacja nowej oferty zostanie przedstawiona klientowi w momencie zmiany.
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DODATKOWE INFORMACJE
Promocja trwa od 29.08.2019 do 30.09.2019 r. lub do wyczerpania miejsc przeznaczonych do
sprzedaży.
Promocja obejmuje oferty z katalogu ofert Lato 2020 i nie łączy się z innymi promocjami.
Promocja nie dotyczy zakupu samych biletów lotniczych.
Każda impreza ma ograniczoną ilość miejsc przeznaczoną do sprzedaży w czasie trwania promocji.
Promocja nie dotyczy zamówień grupowych (powyżej 15 osób pełnopłatnych) lub ofert, w których
cena ustalana jest indywidualnie. W przypadku ofert grupowych (bez względu czy dana rezerwacja
znajduje się na jednej czy na wielu umowach) cena oraz promocje i rabaty muszą być każdorazowo
uzgadniane z Działem Rezerwacji Grupowych (grupy@eximtours.pl)

