
    Postanowienia ogólne

1.Bony FosterTravel Pass mogą zostać zrealizowane na zakup dowolnej wycieczki zagranicznej realizowanej
samolotem

2.Kupującym jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba 
fizyczna nabywająca bony.

3.Bony wystawiane przez Fostertravel.pl są imienne. 

Na Życzenie Kupującego, Sprzedawca może wystawić bony na okaziciela.

4.Bony ważne są 12 miesięcy od daty wystawienia.

Zasady otrzymania Bonu

1.Każdy Kibic, który w sezonie piłkarskim 2016/2017 będzie na meczach domowych Mazovii w IV lidze:

- od 5 do 8 meczów - otrzyma BON WAKACYJNY o nominale 100 zł.

- od 9 do 12 meczów - otrzyma BON WAKACYJNY o nominale 150 zł.

- powyżej 13 meczów - otrzyma BON WAKACYJNY o nominale 200 zł.

Weryfikacja na podstawie okazanych na koniec sezonu biletów potwierdzających udział.

    Okres ważności i realizacji

1.Bon ważny jest 12 miesięcy

2.Data ważności bonu oznacza dzień, do którego musi nastąpić rezerwacja usługi turystycznej i dokonanie 
płatności bonem. Termin realizacji usługi może być późniejszy niż data ważności bonu.

3.Bony mogą zostać przeznaczone na zakup usług dla jednej lub wielu osób.

4.Bon nie podlega wymianie na gotówkę.

5.W przypadku, gdy wycieczka będzie droższa niż wartość bonów klient dopłaca różnicę gotówką lub 
przelewem 

6. Bonu nie można łaczyć z innymi promocjami

7. Bon turystyczny do wykorzystania na 1 umowe – wycieczki lotniczej. Bonów nie można łączyć

     Sposób realizacji

    1.Posiadacz bonu dokonuje wyboru usługi z oferty turystycznej portalu www.fostertravel.pl , 

lub kontaktując się Działem Obsługi Klienta  25 758 40 07

2.Bony można zrealizować w punkcie sprzedaży Fostertravel.pl – oddział Mińsk Mazowiecki

ul. Warszawska 111, 05-300 Mińsk Mazowiecki

3.Podczas realizacji bonu należy okazać ważny dokument tożsamości wraz ze zdjęciem.

http://www.fostertravel.pl/


4 Podczas rezerwacji proszę poinformować konsultanta o płatności bonami.

5. FosterTravel.pl Sp. z o.o. przyjmuje jedynie bony niezniszczone i posiadające odpowiednie 
zabezpieczenia. Sprzedający może odmówić przyjęcia bonów nieoryginalnych, uszkodzonych lub 
zabrudzonych w stopniu uniemożliwiającym ich identyfikację.

Reklamacje

1.Fostertravel.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec posiadaczy bonów oraz osób im 
towarzyszących za jakość usług świadczonych przez usługodawców, ani za jakiekolwiek szkody (w tym 
krzywdy) poniesione w związku z korzystaniem z ich usług.

2. Reklamacje z tytułu zakupionych usług Posiadacze Bonów winni składać, w przypadku wycieczek: 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa Organizatora wyjazdu, który 
wykupili.

Postanowienia końcowe

1.Regulamin Sprzedaży i Realizacji Bonów FosterTravel Pass, stanowi integralną część każdego 
zamówienia.

2. Kupujący, składając zamówienie, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Sprzedaży i 
Realizacji Bonów FosterTravel Pass 

3.W przypadku utraty bonów imiennych po ich otrzymaniu, Kupujący powinien niezwłocznie poinformować
o zaistniałej sytuacji sprzedającego.


