Zasady realizacji Nagród I Stopnia w loterii
,,Czas na Kinder Bueno Rozpieszczanie”

Voucher elektroniczny na pobyt w hotelu Saltic Resort & SPA w Grzybowie

Vouchery do wykorzystania w powyższym obiekcie obejmują:
•

pobyt przez 3 noce hotelowe w Hotelu dla 2 (dwóch) osób

•

zakwaterowanie w pokoju Standard z balkonem lub tarasem

•

wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (wraz z pakietem napoi woda, kawa, herbata)

•

kwotę 300 zł do wykorzystania na dowolne usługi lub zabiegi w hotelowym SPA

•

dostęp do strefy Wellness & Spa z basenem wewnętrznym, brodzikiem dla dzieci, 2
jacuzzi, sauną suchą i łaźnią parową

•

strefa relaksu z leżakami i parasolami w wewnętrznym patio (sezonowo)

•

basen zewnętrzny z brodzikiem dla dzieci (sezonowo)

•

teren rekreacyjno-sportowy z boiskiem do gry w piłkę nożną plażową oraz siatkówkę
plażową, wigwamem, miejscem na ognisko

•

sala zabaw dla dzieci z licznymi atrakcjami

•

nielimitowany dostęp do sieci WiFI

Vouchery mogą być wykorzystane według następujących zasad i warunków:
•

wystawcą Voucherów jest Saltic,

•

każdy z Voucherów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny nadany przez
Saltic,

•

Vouchery są ewidencjonowane przez Saltic,

•

termin ważności Voucherów rozpoczyna się z dniem 01.09.2021 oraz upływa 31
grudnia 2022 roku; termin ważności znajduje się na Voucherze,

•

termin ważności Voucherów nie podlega przedłużeniu,

•

Vouchery mogą zostać zrealizowane tylko w Hotelu, poza terminami specjalnymi: 2426.12.2021, 31.12.2021-1.01.2022, 9-11.04.2022, 30.04.-02.05.2022, 15-18.06.2022,
24-26.12.2022, 31.12.2022.

•

posiadacz Vouchera jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji pobytu w Hotelu, z co
najmniej 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem – co jest warunkiem wykorzystania
Vouchera,

•

zmiany realizacji terminu można dokonywać do 7 dni przed terminem pobytu, po tym
terminie voucher traktowany jest jako zrealizowany,

•

rezerwacja pobytu w Hotelu jest dokonywana z uwzględnieniem dostępności wolnych
pokojów oraz usług w Hotelu w terminie planowanego pobytu,

•

Vouchery nie gwarantują pobytu w jakimkolwiek z góry określonym terminie,

•

Voucher nie uwzględnia opłaty uzdrowiskowej i parkingowej (opłata parkingowa wynosi
40 zł/doba, opłata uzdrowiskowa wynosi 1 zł/osoba/doba)

•

podstawą do rozpoczęcia pobytu w Hotelu oraz skorzystania z usług w ramach
Vouchera jest uprzednie przekazanie Vouchera Hotelowi, przed rozpoczęciem pobytu
oraz korzystania z usług w Hotelu,

•

posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, czy
jakichkolwiek innych należności, w przypadku niewykorzystania w całości świadczeń
objętych Voucherem,

•

w przypadku zamówienia w Hotelu dodatkowych usług lub innych świadczeń
wykraczających poza zakres świadczeń objętych Voucherem, posiadacz Vouchera
zobowiązany jest do zapłaty za dodatkowe usługi i inne świadczenia zgodnie z
cennikiem obowiązującym w Hotelu w dniu wykonania dodatkowych usług lub innych
świadczeń,

•

Hotel ma prawo odmowy realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Vouchera,
b) uszkodzenia lub przerobienia Vouchera w sposób uniemożliwiający
odczytanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego Vouchera,
c) nie dokonania uprzednio rezerwacji w Hotelu zgodnie z powyższymi
postanowieniami,

•

Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę,

•

Vouchery nie podlegają zwrotowi,

•

W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Voucherów, duplikaty nie będą
wydawane,

•

Hotel przedłuży ważność Vouchera, umożliwiając jego realizację w innym terminie
uzgodnionym między Hotelem a uprawnionym do realizacji Vouchera w wypadku
zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej, które uniemożliwią uprawnionemu
realizację Vouchera pod warunkiem, że pierwotnej rezerwacji dokonano na datę nie
późniejszą niż 31 grudnia 2022 r.

