
HISZPANIA 2018 z Beninca Polonia !!!
Zapraszamy do wzięcia udziału w nowej 

promocji

Tym razem wypoczywać będziemy na 
hiszpańskim wybrzeżu 

Costa del Sol!

 Wakacje z Beninca 2018 Wakacje z Beninca 2018

Termin pobytu 21.05.2018 do 28.05.2018

Promocja trwa od 16.08.2017r. do 31.01.2018r.

7 dniowy pobyt w hotelu: 
Puente Real**** w Torremolinos

Forma wypoczynku all inclusive.

Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia przyjmowane do 15 grudnia 2017r.



Regulamin promocji „Wakacje 2018 z Beninca Polonia”

§1. Warunki ogólne.

1.     Organizatorem promocji „Wakacje 2018 z Beninca Polonia” jest Beninca Polonia Sp. z o.o., ul. Holenderska 1, 05-152 Czosnów
2. Promocja ma na celu zwiększenie sprzedaży produktów Holdingu Beninca na rynku polskim poprzez wzmocnienie relacji z  Partnerami Handlowymi.
3. Czas trwania promocji od 16 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.

§ 2.  Warunki uczestnictwa.

1. W promocji mogą wziąć udział wszyscy dystrybutorzy Beninca Polonia. 
2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest dokonanie zakupów produktów Holdingu Beninca w okresie od 16 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.
3. Zakup na kwotę 100.000zł netto w w/w okresie gwarantuje pobyt dla 1 osoby dorosłej w pokoju 2  osobowym. 

a) zakup na kwotę 80.000zł netto w w/w okresie i dopłata 650,00zł gwarantuje pobyt dla 1 osoby dorosłej w pokoju 2  osobowym. 
b) zakup na kwotę 60.000zł netto w w/w okresie i dopłata 1100,00zł gwarantuje pobyt dla 1 osoby dorosłej w pokoju 2  osobowym. 
c) zakup na kwotę 40.000zł netto w w/w okresie i dopłata 1600,00zł gwarantuje pobyt dla 1 osoby dorosłej w pokoju 2  osobowym. 

4.     Zakup na kwotę 80.000zł netto (w tym zakup 20szt. zestawu KBULL8OM.S.PM) w w/w okresie gwarantuje pobyt dla 1 osoby dorosłej w pokoju 2 - osobowym. 
5. Warunki promocji dotyczą pobytu w pokoju 2 osobowym. Dopłata do pokoju 1 - osobowego wynosi 900,00zł. 
6. Obrót podany w punktach 3 i 4 dotyczy wyłącznie osób dorosłych. 
7. Maksymalna ilość osób zameldowanych w jednym pokoju wynosi 2+2 (2 - dorosłe + 2 - dzieci na dostawkach). 
8. Istnieje możliwość odpłatnego uczestnictwa w wycieczce. Ilość odpłatnych miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

        a) koszt pobytu dla 1 osoby dorosłej w pokoju 2 osobowym wynosi 2600,00zł
b) koszt pobytu dla 1 osoby dorosłej w pokoju 1 osobowym wynosi 3500,00zł
c) koszt pobytu 1 dziecka w wieku 2-12 lat na dostawce wynosi 1400,00zł 
d) zakwaterowanie w pokoju 2+2 (dwie osoby dorosłe + 2 dzieci na dostawkach): pierwsze dziecko 2-12 lat w cenie 1400 zł, drugie dziecko 2-12 lat w cenie 1700 zł
e) koszt pobytu dla dziecka w wieku 0-2 lata wynosi 250,00zł
f) w hotelu pobierana jest opłata klimatyczna. Opłata obowiązuje wszystkich uczestników wycieczki. 

9.    Opłatę za wycieczkę należy wpłacić na konto organizatora maksymalnie do 31.01.2018r.
10. Wyloty odbywają się z Warszawy i Katowic. Ilość miejsc z Katowic jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  
11. Ilość miejsc jest ograniczona. Deklarację uczestnictwa należy zgłaszać pisemnie na adres e mail:  do dnia 15 grudnia 2017r. 
12. Warunkiem skorzystania z promocji jest brak zaległości płatniczych wobec Beninca Polonia Sp. z o.o.

§ 3. Warunki Rezygnacji.

        1. Uczestnik może zrezygnować lub dokonać zmian (np. ilości osób, rodzaju pokoju) bez ponoszenia kosztów w terminie do 02 kwietnia 2018r. Po tym terminie uczestnik zostanie obciążony kosztami zgodnie z  
                Regulaminem biura podróży. Na prośbę uczestnika koszty rezygnacji przesyłane są drogą e-mailową. 

§ 4. Postanowienia końcowe.

        1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość i jakość usług oferowanych przez podwykonawcze firmy turystyczne (biuro turystyczne, hotel, linie lotnicze).
2. Uczestnik zgłaszając swój udział w wycieczce potwierdza, że zapoznał się z regulaminem promocji, nie zgłasza uwag co do jego treści oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 
3. Za wycieczkę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 
4. Informacje o aktualnym obrocie można uzyskać u opiekunów handlowych. 
5. Organizator, w przypadkach od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wycieczki, oraz hotelu, a co za tum idzie ceny usługi. O jakichkolwiek zmianach organizator zobowiązany jest 

poinformować uczestników na 7 dni przed terminem wycieczki. 

biuro@beninca.pl


