REGULAMIN PROMOCJI
(dalej: „Regulamin”)
1. Regulamin dotyczy promocji o nazwie: „Zwiedzanie przez oszczędzanie” (dalej:
„Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Unity Line Limited działająca przez swój oddział:
Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Szczecinie, Plac Rodła 8,
70-419 Szczecin (dalej: „Organizator”).
3. Promocja skierowana jest dla klientów Organizatora, którzy skorzystają z Promocji
w sezonie 2022 roku (dalej: „Uczestnik”).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji oraz treści
niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji, co jednak nie będzie
wpływało na sytuację Uczestnika, który dotychczas skorzystał z Promocji.
5. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika
z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w Promocji.
6. Zasady Promocji:
a. przy zakupie przez Uczestnika trzech różnych wycieczek z oferty
wycieczkowej Organizatora wskazanej w pkt poniżej, za czwarty wyjazd
Uczestnik zapłaci 50% wartości wycieczki;
b. Promocja obejmuje następujące wycieczki w sezonie 2022 r. (dalej:
„Oferta”):
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.

Rowerowy raj;
Z widokiem na Kopenhagę;
Bornholm – zielona wyspa na Bałtyku;
Długi weekend w Skandynawii;
Skandynawski GEOspacer – Na granicy dwóch światów;
Kopenhaga prosto z mostu;
Wakacyjny zawrót głowy – Liseberg;
Rowerowy raj;
Odwiedziny u Hamleta i w królewskiej Kopenhadze;
Zabawa na całego Legoland i Kopenhaga dla każdego;
Skandynawski GEOspacer – W kuźni Thora;
Bornholm – zielona wyspa na Bałtyku;
Skandynawski GEOspacer – W krainie trolli;
Wielki skok na Kopenhagę;
Halloween w Kopenhadze;
Morskie morsów kąpiele;
Morskie morsów kąpiele;
Świąteczne jarmarki w Kopenhadze;

c. Oferta obowiązuje od dnia 21 marca 2022 r. do dnia 15.12 2022 r.
d. Ofertę można zakupić:

i.

bezpośrednio w sklepie Organizatora dostępnym na stronie
internetowej pod adresem mailowym: skandynawskiepodróże.pl
lub poprzez kontakt z biurem Organizatora pod adresem mailowym
wycieczki@unityline.pl na hasło: promocja „zwiedzanie przez
oszczędzanie”
ii. poprzez kontakt bezpośredni z biurem Unity Line pod nr tel.:
+48 91 35 95 585, +48 91 35 95 693.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i kodami rabatowymi, które są
dostępne na stronie www.unityline.pl.
8. Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.
9. Po dokonaniu rezerwacji wycieczki w Promocji, jest możliwa zmiana rezerwacji na
inna wycieczkę w sezonie 2022.
10. Liczba ofert jest ograniczona.
11. Uczestnik może jednorazowo skorzystać z Promocji.
12. Wszelkie pytania związane z Promocją powinny być kierowane mailowo na adres
wycieczki@unityline.pl.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego.

