
SUNSHINE HOLIDAY S.A.: 
41-500 Chorzów, ul. Wolności 22/1, tel: 32 348 56 00, fax: 32 348 56 04 lub 05

Oddział firmy: 02-593 Warszawa, ul. Żaryna 3 lok. 52, tel: 32 348 56 42, fax: 32 348 56 41 

www.sunshineholiday.eu  Call Center: 801 414 415, z telefonów komórkowych: 32 348 56 00

Holiday S.A.

Zaliczka w wysokości 200 PLN od osoby dorosłej i 100 PLN od dziecka, płatna w dniu podpisywaniu umowy. Dopłata do 28% wartości dokonanej 

rezerwacji płatna do 2 tygodni od podpisania umowy. Dopłata do całości według ogólnych warunków uczestnictwa.

Gwarancja najniższej ceny Gratis. Gwarancja najniższej ceny obejmuje wszystkie potwierdzone rezerwacje z oferty Sunshine 05 i dotyczy ceny 

całkowitej za rezerwacje. Oznacza to, że jeśli w ofercie Sunshine Holiday S.A. pojawi się najniższa cena całkowita za rezerwację na ten sam hotel, typ 

pokoju, wyżywienie, miejsce rozpoczęcia imprezy, termin wraz z dodatkowymi świadczeniami to Klientowi przysługuje prawo do obniżenia wartości 

całkowitej rezerwacji do najniższej. Dotyczy to tylko i wyłącznie całkowitej kwoty rezerwacji, tych samych świadczeń oraz osób na rezerwacji. 

Gwarancją Najniższej Ceny nie są objęte zmianą cen w ofertach typu Last Minute oraz w ofertach Specjalnych, które zostaną wprowadzone 

na 8 tygodni przed rozpoczęciem wykupionej przez Klienta imprezy.

Gwarancja niezmienności ceny obejmuje tylko i wyłącznie rezerwacje opłacone w terminie.

Wszelkie zmiany w rezerwacji od 01.02.2016r. do 31.03.2016r. bez ponoszenia dodatkowych kosztów pod warunkiem że do wylotu pozostało nie 

mniej niż 45 dni oraz na rezerwacji pozostanie minimum jeden niezmieniony uczestnik, obejmują: zmianę nazwiska, zmianę hotelu, zmianę 

destynacji, zmianę terminu. W przypadku, gdy cena świadczeń po zmianie jest wyższa Klient jest zobligowany do dopłaty różnicy w cenie. 

.  Koszty rezygnacji naliczane będą według ogólnych warunków uczestnictwa.

Dokwaterowanie dodatkowego uczestnika do rezerwacji od rozpoczęcia promocji do dnia 31 marca 2016 r. będzie liczone wg. aktualnie 

obowiązujących cen w systemie i będzie zależne od dostępności miejsc

Pierwsze i drugie dziecko w wieku 02-14,99 lat pobyt gratis oznacza, że dziecko nie płaci za pobyt w hotelu. Promocja dotyczy hoteli El Mouradi 

Skanes 4*, El Mouradi Club Kantaoui 4*, El Mouradi Mahdia 5*.

Wycieczka dla jednego dziecka w Bułgarii – Złote Piaski w wieku 2-11,99 Gratis. Warunkiem skorzystania jest udział w wycieczce 2 opiekunów 

pełnopłatnych. Dotyczy wycieczek: Jeep&Jacht, Bałczik - Kaliakra - Piknik “Biwaka”, Raj Wędkarski.

Ubezpieczenie od chorób przewlekłych Gratis. Wszyscy Klienci, którzy skorzystają z promocji Sunshine 05 otrzymają ubezpieczenie od chorób 

przewlekłych Gratis.

Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych. Nie obejmuje imprez grupowych. 

Ilość miejsc oraz gratisów w promocji jest ograniczona.

Niniejsza oferta jest ważna z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezie.

Regulamin Promocji Sunshine 05
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 Data i podpis Klienta

Promocja Lato 2016 - Sunshine 05
Promocja jest ważna od 01.02.2016r. do 29.02.2016r.
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Promocja trwa od 01.02.2016r. do 29.02.2016r. włącznie lub do wyczerpania miejsc.11.

Zaliczka 
Osoba dorosła 

200 PLN
Dziecko - 100 PLN

przy zakupie oferty
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