
                                                             

Regulamin korzystania z Voucherów Turystycznych Rabat na Wakacje 1000 zł

 § 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

1. Voucher – imienny dokument upoważniający Beneficjenta do nabycia usług turystycznych 
dostępnych w Biurze Podróży X-WAKACJE z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzegomska 2 
(TESCO) o wartości nominalnej wskazanej na tym dokumencie.

2.  Wystawca – Jata Sp. z o.o. siedzibą w Świdnicy, ul Kolejowa 20, Autoforte Sp. z o.o. 
spółka z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ludowa 58.

3. Wystawca pośredniczy w sprzedaży Usług które mogą być zakupione na podstawie 
Vouchera, natomiast nie jest stroną tych umów.

4.  Beneficjent - osoba wskazana imiennie przez Nabywcę Vouchera i posługująca się nim w 
procesie zakupu Usług Turystycznych w Biurze Podróży sieci X-WAKACJE

 
5. Usługa – usługa turystyczna dostępna do nabycia w Biurze Podróży X-WAKACJE. Za 

usługę turystyczną rozumie się usługę organizacji wyjazdu składającego się z 
przelotu/przejazdu oraz pobytu w hotelu lub samego pobytu.

§ 1 Warunki otrzymania Vouchera Rabat na Wakacje 1000 zł
 

1. Warunkiem otrzymania Vouchera o wartości 1000 zł do zrealizowania na usługi 
turystyczne w biurze podróży X-WAKACJE jest zakup samochodu z wybranej oferty 
marki Fiat Professional lub Hyundai w salonach sprzedaży firmy Jata Sp. z o.o. oraz 
Autoforte.pl Sp. z o.o. Lista samochodów objętych promocją dostępna jest w salonach 
sprzedaży.

2. Akcja Rabat na Wakacje 1000 zł trwa do dnia 30.04.2018, tzn. bon zostanie wydany do 
samochodów których zamówienie zostało podpisane najpóźniej 30.04.2018 roku oraz 
potwierdzone zostało wpłatą zadatku/zaliczki.

3. Voucher wydawany jest w momencie wydania samochodu.

§ 2 Warunki realizacji

1. Każdy Voucher przypisany jest do Beneficjenta, który jest uprawniony do realizacji bonu przy 
dokonaniu zamówienia na usługi turystyczne w Biurze Podróży X-WAKACJE. W przypadku, gdy
Beneficjent chciałby przekazać Voucher osobie trzeciej wymagane jest wskazanie imienia i 
nazwiska tej osoby najpóźniej do dnia odbioru Vouchera.



                                                             

2. Voucher można zrealizować w kwocie 1000 zł przy zakupie usługi turystycznej o wartości min. 
10 000 zł.

3. Voucher można zrealizować do jednej rezerwacji.

4. Voucher można zrealizować w biurze podróży X-WAKCJE i ważny jest 12 miesięcy od daty 
przekazania. Za realizację Vouchera uważa się ostatnią ratę za wpłatę za usługę turystyczną 
zamówioną w Biurze Podróży X-WAKACJE.

5. Beneficjent wyraża zgodę na umieszczenie oraz przetwarzanie danych osobowych podanych 
podczas zakupu samochodu dla potrzeb realizacji zamówienia. 

ORGANIZATOR:

JATA Sp.z o.o. Świdnica

Autofrte.pl Sp.z o.o. Wałbrzych


