ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU LOTERII BAKALLAND. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW.

CARREFOUR
WYPOCZYNEK W HOTEL I SPA DR IRENA ERIS „WZGÓRZA DYLEWSKIE”
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Voucher ważny przez okres od 01.12.2018 r. do 30.06.2019 r.
Voucher do wykorzystania w Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie
Każdy voucher posiada dedykowany numer. Goście dokonując rezerwacji w ramach vouchera powinni
podać dedykowany numer, a w dniu przyjazdu w recepcji pozostawić oryginał vouchera.
Laureat nagrody, po otrzymaniu vouchera sam rezerwuje wybrany przez siebie termin pobytu
(https://www.drirenaerisspa.pl/wzgorza-dylewskie/kontakt) , posługując się numerem podanym na
voucherze na podstawie, którego Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie jest w stanie sprawdzić co
dokładnie zawiera podany voucher..
Kwotowy voucher (czyli bez określonych usług), na daną kwotę można wykorzystać na dowolne usługi
podczas pobytu
Cena noclegu uzależniona będzie od wybranego przez gości terminu pobytu.
Z vouchera może skorzystać inna osoba niż osoba obdarowana.
Voucher powinien być wykorzystany w przeciągu jednego pobytu, w przypadku jego niewykorzystania
do końca czerwca 2019 staje się nieważny, kwota zaś nie jest zwracana.
Znajdujący się na terenie hotelu Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris oferuje szereg nowoczesnych i
innowacyjnych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała, masaże, zabiegi wodne, porady dermatologa,
usługi fryzjerskie i inne. Dodatkowo dla gości hotelowych do dyspozycji jest Centrum SPA (2 baseny, 5
jacuzzi, zespół saun, siłownia oraz studio cardio).

TESCO
WYPOCZYNEK W APARTAMENTACH „W DRZEWACH”
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Voucher ważny przez okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2021 r.
Laureat po otrzymaniu vouchera, powinien zgłosić się bezpośrednio do apartamentów W DRZEWACH
telefonicznie lub mailowo, kontakty są dostępne na stronie: http://wdrzewach.pl/kontakt/
Laureat powinien jak najszybciej zgłosić termin pobytu ze względu na duże zainteresowanie miejscem.
Na pobyt letni czas oczekiwania po zarezerwowaniu to około rok.
Voucher w danej kwocie 3000 zł może wykorzystać dowolna ilość osób, Jest możliwość dopłaty, gdyby
Obdarowani przekroczyli budżet 3000 zł, nie ma możliwości zwrotu niewykorzystanej kwoty vouchera.
W cenie za dobę oferowane jest śniadanie w koszu piknikowym i podwieczorek w formie domowego
ciasta oraz barek kawowo herbaciany. Blisko znajdują się restauracje z możliwością dowozu do
domków.
SPA w postaci sauny suchej i na podczerwień jest do dyspozycji tylko mieszkańców domu TUJA,
ponieważ stanowi integralną cześć tego domu. Można też w tym domu zorganizować masaże.
Korzystanie z sauny zawiera się w cenie wynajmu domu TUJA, masaże są dodatkowo płatne (200 zł
całościowy godzinny i 120 zł częściowy półgodzinny). Masaże mogą być finansowane ze środków do
dyspozycji w ramach posiadanego voucheru. Szczegółowy opis domu TUJA wraz z jego
dobrodziejstwami dostępny jest tu: http://wdrzewach.pl/apartamenty/tuja/
Voucher można zrealizować podczas kilku pobytów
Nie ma możliwości zwrotu niewykorzystanej kwoty.

KAUFLAND
VOUCHERY DO SKLEPU KAUFLAND
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Karta podarunkowa może zostać zrealizowana w dowolnie wybranym sklepie sieci Kaufland na terenie
całej Polski.
Uwaga: Karty podarunkowe wydane przez Kaufland w Polsce nie są honorowane przez sklepy
Kaufland za granicą, podobnie jak Karty podarunkowe wydane przez sieć Kaufland za granicą nie są
honorowane w sklepach Kaufland w Polsce.
Aktywacja Kart podarunkowych zakupionych w kasie w dowolnie wybranym sklepie Kaufland w Polsce
nastąpi z chwilą dokonania zapłaty i wydania Karty.
Kartę podarunkową można używać wielokrotnie aż do wyczerpania dostępnych środków pieniężnych
zgromadzonych na Karcie podarunkowej.
Realizacja Karty podarunkowej może nastąpić wyłącznie po jej okazaniu.
Karta podarunkowa nie może zostać wymieniona na gotówkę.
Karta podarunkowa upoważnia do zakupu wszystkich dostępnych w ofercie sieci Kaufland artykułów
na kwotę, na którą opiewa wartość nominalna Karty. Kartą podarunkową nie można jednak
dokonywać zapłaty rachunków przy kasie (takich jak: prąd, woda, gaz).
W przypadku dokonania zakupu na kwotę przewyższającą wartość nominalną karty, Klient jest
zobowiązany do dokonania dopłaty kwoty stanowiącej różnicę między wartością zakupionych towarów
a wartością nominalną Karty podarunkowej.
Karty podarunkowe są ważne od 01.12.2018 r. do 31.12.2021 r.

SUPER PHARM
VOUCHER DO SKLEPU PLANTWEAR.PL
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Voucher ważny przez okres od 01.12.2018 r. do 30.06.2020 r.
Do wykorzystania kwota 500 zł na w sklepie PLANTWEAR
Można dokonać zamówienia na wartość większą niż ta, podana na voucherze – różnica zostanie
automatycznie obliczona przez system. Różnicę można odrębnie dopłacić.
Kod vouchera podaje się podczas finalizacji zakupu w okno opisane jako „kod rabatowy”
Niewykorzystana kwota może zostać wykorzystana w kolejnym zakupie w s klepie Plantwear po
wpisaniu kodu vouchera przy zakupie.
Nie ma możliwości zwrotu niewykorzystanej kwoty w formie środków pieniężnych.

