
 

 
Grupa Plus Sp. z o.o. (PLUS WAKACJE), ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska 

NIP:   6412531514,  REGON: 243426430, KRS 0000487433 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy,  
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, wpłacony w całości  

Konto: ING Bank Śląski 63 1050 1243 1000 0090 3025 8348 
e-mail: bok@pluswakacje.pl, Internet: www.pluswakacje.pl 

tel. 32/720-59-95, fax. 32/720-59-94, 

 

Regulamin „Wyjątkowej promocji” 

1. Organizatorem promocji jest Grupa Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-711, ul. Kokota 180 zwana 

dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych (zwanych dalej „Klientem”), które w terminie obowiązywania 

promocji zakupią ofertę Organizatora. 

3. Promocja trwa od 14.04.2021r. do 15.05.2021r. lub do wyczerpania miejsc objętych promocją. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed upływem terminu wskazanego w punkcie 

2, bez podawania przyczyny. 

5. Promocja obejmuje wszystkie oferty z zakwaterowaniem w hotelu Sissy (Kamena Vourla), hotelu Mitsis 

Galini (Kamena Vourla), hotelu Venus Beach (Wyspa Evia), hotelu Duga Uwala (Chorwacja). 

6. W ramach promocji klient otrzymuje bezpłatnie:  

I. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji obejmujące zachorowania na COVID-19. Ogólne 

Warunki Ubezpieczenia dostępne są na www.pluswakacje.pl 

II. Zestaw plażowy (1 zestaw na pokój) 

III. Butelkę lokalnego wina (1 butelka na pokój) 

IV. Voucher 10 Euro na rezerwację do wykorzystania na wycieczki lokalne 

V. Obniżoną zaliczkę w wysokości : 49zł/osobę dla oferty autokarowej, 199zł/osobę dla oferty 

lotniczej realizowanej liniami Aegean Airlines oraz Wizzair. 

7. Warunki płatności są następujące: 

a. Zaliczka wpłacana jest w momencie podpisania umowy, dopłata do 29% do 15.06.2021r. 

b. Pozostałą do uregulowania kwotę klient wpłaca na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy 

8. Reklamacje należy przesłać w ciągu 7 dni od daty zakończenia promocji. W reklamacji powinny znaleźć się 

informacje dotyczące przedmiotu reklamacji oraz przyczyn reklamacji. Reklamacja powinna zostać przesłana 

na adres korespondencyjny :  

Grupa Plus Sp. z o.o. 

ul. Kokota 180 

41- 711 Ruda Śląska  

lub mailowo na bok@pluswakacje.pl 

9. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane w odniesieniu do obowiązujących 
przepisów prawa.  
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