REGULAMIN ZAKUPU ORAZ REALIZACJI GIFT VOUCHERÓW
NA STRONIE GDZIENAWEEKEND.PL
1. Voucher kupiony na stronie gdzienaweekend.pl można wykorzystać tylko i wyłącznie przy
zakupie dowolnego wyjazdu na stronie gdzienaweekend.pl
2. gdzienaweekend.pl zobowiązuje się do świadczenia usług turystycznych na rzecz okazicieli
voucherów zgodnie z obowiązującym prawem – w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. „o usługach turystycznych” (Dz.U.04.223.2268 j.t. ze zm).
3. Voucher jest na okaziciela i może być wykorzystany podczas rezerwacji dowolnego
wyjazdu na stronie gdzienaweekend.pl
4. Voucher jest ważny przez 12 miesięcy od daty jego zakupu. Termin ważności vouchera nie
może zostać przedłużony.
5. Osoba okazująca voucher jest uprawniona do wybrania dowolnego wyjazdu ze strony
gdzienaweekend.pl. Cena za wyjazd może być w całości lub w części pokryta voucherem.
6. Osoba, która posiada voucher może wybrać droższy wyjazd niż wartość voucheru za
dopłatą różnicy. Natomiast nie może otrzymać zwrotu różnicy w przypadku, gdy cena
wyjazdu jest niższa od wartości voucheru.
7. Vouchery sumują się, oznacza to że kilkoma voucherami można opłacić jedną imprezę.
8. W przypadku rezygnacji z imprezy opłaconej voucherem/voucherami na minimum 14 dni
przed rozpoczęciem wyjazdu jest możliwość anulowania rezerwacji i przeniesienia kwoty
vouchera oraz ewentualnej dopłaconej kwoty do wyjazd na inny wyjazd. Rezygnacja w
terminie późniejszym powoduję utratę kwoty vouchera.
9. Vouchery wysyłane są na podany przy zakupie adres mailowy, po odnotowaniu pełnej
płatności na koncie w ciągu 1-2 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach jest możliwe
szybsze wysłanie vouchera, w tym przypadku należy wysłać potwierdzenie wpłaty na
info@gdzienaweekend.pl, a voucher zostanie wysłany drogą mailową jak najszybciej
będzie to możliwe biorąc pod uwagę kwestie organizacyjne i prawne.
10. W celu nabycia innych nominałów voucherów, nie dostępnych w formularzu zamówienia
prosimy o kontakt mailowy – info@gdzienaweekend.pl
11. W przypadku gdy voucher zostanie zagubiony, skradziony lub utracony w jakikolwiek
sposób jest możliwość wystawienia duplikatu. Wystawienie duplikatu nie jest możliwe
tylko wtedy kiedy osoba, która w sposób nieupoważniony weszła w jego posiadanie
dokona realizacji vouchera zanim Ty zgłosisz nam fakt jego zaginięcia.
12. Od umowy o zakup voucherów przez Internet można odstąpić bez podawania przyczyny,
przesyłając oświadczenie o rezygnacji na adres mailowy: info@gdzienaweekend.pl w
terminie 14 dni od dnia dostarczenia voucherów.
13. W kwestiach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego. W przypadku wystąpienia sporów w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy będą one rozstrzygane polubownie, a w sytuacji braku osiągnięcia przez strony
porozumienia właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd rejonowy dla siedziby
gdzienaweekend.pl

