
 

 

Regulamin promocji „VOUCHER KUPUJESZ 100 zł zyskujesz” 

 

1. Regulamin  promocji „VOUCHER KUPUJESZ 100 zł zyskujesz” określa zasady zakupu i realizacji bonów/ 

voucherów promocyjnych (dalej łącznie jako „Bony”) 

2. Organizatorem promocji i emitentem Bonów Wakacyjnych/ voucherów upominkowych (dalej łącznie jako 

„Bony”) jest Nadwiślańska Agencja Turystyczną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą   

w Tychach, ul. Towarowa 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach KRS pod numerem 0000074847,  

o kapitale zakładowym w wysokości 136.992.000,00 złotych (wpłaconym w całości), NIP 6462070334, 

REGON: 273303200 zwana dalej NAT.   

3. Bon można zakupić osobiście w Biurach Sprzedaży NAT oraz we wszystkich obiektach należących do NAT. 

4. Bon ważny jest 2 lata od daty jego wydania. Data wydania umieszczona jest każdorazowo na Bonie.  

5. Bon stanowi środek płatniczy przy zakupie pobytu/usługi w dowolnym obiekcie NAT. Ze względu na 

możliwość płatności za pomocą Bonów zarówno za pobyt w Obiektach NAT jak i za usługi, Bony mogą mieć 

różną stawkę VAT.  

6. Koszt zakupu bonu to 900 zł, a jego posiadacz otrzymuje dodatkową zniżkę w wysokości 100 zł na zakup 

pobytu/usługi w dowolnym obiekcie NAT przy jego użyciu.  

- zakupione bony można sumować (zniżka wynikająca z płatności bonem sumuje się); 

-     zniżka udzielona na podstawie bonu nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami. 

7. Wykorzystanie Bonu pomniejsza sumę do zapłaty za wybrany pobyt/ usługę o wartość tego Bonu. 

8. Lista obiektów, w których Bon może zostać wykorzystany dostępna jest na stronie www.nat.pl. 

9. Termin i miejsce pobytu należy uzgodnić z Centralną Rezerwacją NAT: tel. 32/326 23 50 – 51, Biurem 

Sprzedaży NAT lub wybranym obiektem NAT.  

10. Bon może być realizowany przy zakupie pobytów za pośrednictwem strony internetowej www.nat.pl 

(każdorazowo w uwagach do rezerwacji należy wpisać unikatowy kod bonu). 

11. Przy nabyciu pobytu/usługi należy przedłożyć unikatowy kod Bonu znajdujący się na nim. 

12. Bon nie podlega wymianie na gotówkę. W przypadku gdy cena za pobyt jest wyższa niż wartość Bonu, należy 

dopłacić różnicę. W przypadku gdy cena za pobyt jest niższa niż wartość Bonu, różnica nie jest zwracana 

posiadaczowi Bonu.    

13. Bon może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału płatności.  

14. Bony mogą zostać przyjęte w ramach płatności zaliczki, dopłaty lub zapłaty całej wartości pobytu/usługi  

w zależności od warunków zakupu pobytu/usługi  Płatność Bonami musi być dokonana przed terminem 

pobytu/realizacji usługi. 

15. Po upływie terminu ważności Bonu, Bon nie może zostać wykorzystany, a jego posiadaczowi nie przysługuje 

żadne roszczenie w stosunku do NAT.  

16. Bony promocyjne mają zastosowanie tylko dla nowych rezerwacji, nie stosuje się płatności bonem przy 

rezerwacjach zgłoszonych przed dniem ogłoszenia promocji tj. 16.04.2020r. 

17. Promocja trwa do 31.05.2020r. lub do wyczerpania puli bonów promocyjnych. 

18. W przypadku realizacji umowy, w której całkowita lub częściowa płatność została zrealizowana za pomocą 

Bonu, zastosowanie mają Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Nadwiślańską 

Agencję Turystyczną Sp. z o.o..  

http://www.nat.pl/


 

 

19. Skorzystanie z Bonu przez jego posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Nadwiślańską Agencję Turystyczną 

Sp. z o.o.  

20. NAT zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu, w sytuacjach, gdy nie jest to niezgodne  

z obowiązującym prawem.  


