
 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI – DRUGA ODSŁONA LATA 2020 na imprezy organizowane przez OTI 

Sp. z o.o. - DOTYCZY WYLOTÓW DO TUNEZJI, TURCJI i BUŁGARII 

1. Promocja dotyczy rezerwacji sprzedawanych pod logiem Oasis Tours, którego właścicielem 

jest OTI Sp. z.o.o, założonych od  24.10.2019 do 18.11.2019 (termin końcowy Promocji 

obejmuje również rezerwacje wstępne/czasowe, potwierdzone po upływie Promocji).  

2. Regulamin Promocji dotyczy sprzedaży oferty do Tunezji, Turcji i Bułgarii na sezon Lato 2020 
wylotów od 30.04.2020 do 29.10.2020. 

3. Promocja obejmuje oferty z katalogu Lato 2020 i nie łączy się  
z innymi promocjami, nie dotyczy ofert grupowych i biletów lotniczych. 

4. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z treścią 
regulaminu Promocji i jego akceptacją.  

 
ZASADY PROMOCJI: 

a. Zaliczka  tylko 5% ceny Imprezy. Dopłata do 30% wartości imprezy do dnia 
31.01.2020,  dopłata do 100% wartości imprezy do 30 dni przed wylotem. 

b. Gratis ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych.  
c. Gwarancja Niezmienności Ceny – gwarantujemy Państwu utrzymanie do dnia 

wyjazdu ceny z dnia zakupu oferty. Ewentualny wzrost kursów walut, kosztu 
transportu lub opłat lotniskowych, paliwowych itp. nie będzie miał wpływu na 
cenę. 

d. Gwarancja jednorazowej, bezpłatnej zmiany wybranych składowych 
rezerwacji: terminu i długość wyjazdu, Uczestnika, lotniska, hotelu, rodzaju 
pokoju (z zachowaniem ilości Uczestników) do 30 dni przed wlotem. Kalkulacja 
oferty ze zmienionymi składowymi odbywa się wg oferty cenowej z dnia 
dokonywania zmiany (nie dotyczy ofert typu Last Minute).   

e. Dzieci na Bezpłatnym Pobycie 1149 PLN Tunezja Wybrzeże/ 1169 PLN Tunezja 
Djerba/1169 PLN Turcja/ 999 PLN Bułgaria 

f. Bezpłatny jednorazowy wstęp do Aquaparku dla całej rodziny dla Klientów z 
hotelu Viand i Mercury w Bułgarii 

 

Organizatorem promocji „Pierwsza  odsłona lata”, zwanej dalej „Promocją”  jest OTI Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2, NIP: 9521-363-65-52, będąca właścicielem znaku 
towarowego OASIS TOURS, zwana dalej „Organizatorem”.  
Czas trwania Promocji obejmuje okres od 24.10.2019 do 18.11.2019 jednak może zostać wstrzymana 
na wybrane terminy lub hotele. Promocja ograniczona jest liczbą miejsc w hotelach i samolotach.  
Powyższa promocja oraz jej gwarancje nie dotyczy zapytań grupowych, które podlegają 
indywidualnej kalkulacji. Cena oferty dla grupy może być wyższa.  
Integralną częścią Promocji są Ogólne Warunki Uczestnictwa oraz Ważne Informacje.  
 


