REGULAMIN PROMOCJI "GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY CLICK&GO"
§1
Organizator
1. Organizatorem promocji „Gwarancja Najniższej C eny C lick&Go” zwana dalej „Promocją” jest
SimplySun Poland Limited z siedzibą pod adresem 27-32 Talbot Street, Dublin 1, Irlandia wpisanej
do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie
Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 20101, zwana dalej „Organizatorem”.

§2
Dostępność Regulaminu
1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla Uczestników Promocji na stronie
www.clickandgo.com/pl w zakładce oraz poprzez Infolinię Click&Go pod numerem
+48 22 292 28 25.
2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego
regulaminu i jego akceptacją.

§3
Czas trwania Promocji
1. Promocja trwa od 1 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r.

§4
Zasady uczestnictwa w Promocji
1. Promocją objęte są wszystkie rezerwacje pakietowe, zakupione w okresie trwania promocji.
2. W przypadku gdy w okresie, od dnia zawarcia Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej do 1-ego
dnia roboczego przed wyjazdem Klienta na wakacje, cena oferowanej przez Organizatora
identycznej Imprezy Turystycznej będzie niższa niż cena, , w jakiej Klient zawarł Umowę o Udział
w Imprezie Turystycznej w trakcie trwania promocji, Organizator zwróci różnicę. Impreza
Turystyczna musi być identyczna pod względem: terminu wyjazdu, lotniska wylotowego, lotniska
przylotowego, hotelu, liczby pokoi, typu pokoju i konfiguracji osób w pokoju, wieku uczestników
imprezy turystycznej, formy wyżywienia, klasy przelotu, linii lotniczej, zakresu ubezpieczenia, ilości
pokoi na rezerwacji oraz wszelkich innych usług wchodzących w skład Imprezy Turystycznej.
3. Zgłoszenia dotyczące obniżenia ceny można dokonywać do 1-ego dnia roboczego
poprzedzającego wyjazd, poprzez kontakt na adres e-mail rezerwacje@clickandgo.com. W
zgłoszeniu Klient powinien podać numer swojej rezerwacji oraz zobowiązany jest on dołączyć
zrzut ekranu ze strony www.clickandgo.com/pl lub innej, przedstawiający ofertę spełniającą
wymóg identyczności pod względem: terminu wyjazdu, lotniska wylotowego, lotniska
przylotowego, hotelu, liczby pokoi, typu pokoju i konfiguracji osób w pokoju, wieku uczestników
imprezy turystycznej, formy wyżywienia, klasy przelotu, linii lotniczej, zakresu ubezpieczenia, ilości
pokoi na rezerwacji oraz wszelkich innych usług wchodzących w skład Imprezy Turystycznej, do
Imprezy zakupionej w okresie trwania Promocji, przedstawiający jednocześnie ofertę w niższej
cenie. Zrzut z ekranu musi być wykonany z procesu zakupowego w zakładce „Płatność”, z
widocznymi wszystkimi ww. komponentami na jednej stronie. Zrzut z ekranu tańszej oferty musi
być zgłoszony maksymalnie do 24 h od jego wykonania oraz musi zawierać datę, oraz godzinę
jego wykonania. Jeżeli ten czas zostanie przekroczony różnica nie zostanie zwrócona. Wzór
prawidłowego zrzutu z ekranu znajduje w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Zwrot różnicy zostanie dokonany poprzez pomniejszenie należności Klienta w stosunku do
Organizatora. W sytuacji jeśli Klient wpłaci do tego czasu całą należność za imprezę turystyczną,
Organizator zwróci tę różnicę na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego w ciągu 14 dni.

§5
Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie
w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia
Promocji.
3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych osobowych w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla
prawidłowego przeprowadzenia Promocji.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji „Gwarancja Najniższej Ceny Click&Go”

