
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Regulamin zakupu i wykorzystania bonów 
 

1. Wystawcą bonów jest Adventure & Cruises Paweł Żytnowski - wydawca portalu tanierejsowanie.pl 
2. Treść bonu określa jego wartość, datę ważności oraz właściciela bonu. 
3. Treść bonu może określać minimalną wartość rezerwacji - rozumianą jako sumę ceny rejsu i opłat portowych dla danej 

rezerwacji. Bon można wykorzystać jedynie, jeżeli wartość rezerwacji przekracza określoną minimalną wartość 
rezerwacji. 

4. Wartość bonu może być wyrażona kwotowo w walucie lub procentowo jako zniżka udzielana od podstawowej ceny 
rejsu. 

5. Bon w żadnym przypadku nie jest wymienny na gotówkę. 
6. Bon, którego wartość wyrażona jest kwotowo w walucie uprawnia jego właściciela do opłacenia rezerwacji dowolnego 

rejsu z oferty portalu tanierejsowanie.pl oraz pozostałych usług towarzyszących rejsowi (m.in. przejazd, przelot, 
ubezpieczenie), chyba że treść bonu wskazuje inaczej. 

7. Bon, którego wartość wyrażona jest procentowo uprawnia jego właściciela do otrzymania zniżki od podstawowej ceny 
rejsu, przy rezerwacji dowolnego rejsu z oferty portalu tanierejsowanie.pl, chyba że treść bonu wskazuje inaczej. 
Podstawowa cena rejsu wskazana jest w ofercie i nie obejmuje między innymi dodatkowo płatnych opłat portowych, 
napiwków, ubezpieczeń, przejazdów, przelotów. 

8. Bon może być zrealizowany poprzez kontakt z Działem Rezerwacji portalu tanierejsowanie.pl 
9. Rezerwacja rejsu musi zostać dokonana przed upływem terminu ważności bonu. 
10. Cena rezerwacji może być w całości lub w części pokryta bonem. 
11. Bony, których wartość wyrażona jest kwotowo w walucie, sumują się - oznacza to że kilkoma bonami można opłacić 

jedną rezerwację. Nie sumują się bony, których wartość wyrażona jest w procentach. 
12. W przypadku opłacenia bonem rezerwacji o wartości niższej niż jego wartość, reszta wydawana jest w formie bonu 

ważnego przez kolejnych 12 miesięcy. 
13. Istnieje możliwość dopłaty do rezerwacji o wartości wyższej niż wartość bonu. 
14. Właściciel bonu może dokonać rezerwacji dla siebie i osób towarzyszących lub innych osób. Właściciel bonu musi być 

osobą zawierającą umowę dotyczącą rezerwacji. 
15. W przypadku rezygnacji z rezerwacji opłaconej bonem mają zastosowanie obowiązujące ją warunki, przy czym 

ewentualny zwrot nadpłaty nastąpi w postaci bonu ważnego kolejnych 12 miesięcy, a nie gotówki. 
16. Bony mają formę elektroniczną - występują pod indywidualnym numerem w bazie Wystawcy.  
17. Potwierdzenia nabycia bonu wystawiane są w formie pliku pdf wysyłanego pocztą elektroniczną lub tradycyjną. 
18. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
19. Zapraszamy do kontaktu z działem rezerwacji   

tel. +48 58 690 49 49   
e-mail: biuro@tanierejsowanie.pl  

mailto:biuro@tanierejsowanie.pl

