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REGULAMIN PROMOCJI „START SEZONU ZIMA 2023”  
 

  
1. Organizatorem promocji pod nazwą „START SEZONU ZIMA 2023” jest Wygoda Travel Sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie, pl. Bohaterów Getta 17/14, 30-547 Kraków, NIP: 6762360510.  
  

2. Promocja „START SEZONU ZIMA 2023”, zwana dalej „Promocją”, organizowana jest na zasadach określonych w 
niniejszym regulaminie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

  
3. Uczestnik przystępujący do promocji akceptuje treść niniejszego regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.  

  
4. Promocja trwa od 01.08.2022 do 30.09.2022 lub do wyczerpania miejsc.  

  
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i bonifikatami.  

  
6. Promocja polega na zapewnieniu Klientowi, który w czasie trwania promocji podpisał zgłoszenie-umowę o 

świadczenie usług turystycznych z Wygoda Travel Sp. z o.o.:  
  

• Bez podwyżek  
  
Każda rezerwacja dokonana w okresie trwania promocji ma zagwarantowaną niezmienność ceny bez 
względu na inflację i podwyżki paliwa.  
  

• Kod Rabatowy  
  
Kodu rabatowego możliwego do wykorzystania przy rezerwacjach na www.wygoda.ski lub w biurze 
agencyjnym w czasie trwania promocji. Wysokość kodów rabatowych oraz sposób ich wykorzystania zostanie 
określony w bezpośrednich informacjach do naszych klientów. Kody rabatowe zostaną przesłane mailowo do 
stałych klientów WT, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie ofert mailowych.  
  

• Zaliczka TYLKO 10%  
  
Potwierdzeniem dokonania rezerwacji będzie wpłaty zaliczki w wysokości 10% wartości rezerwacji.  
  

• Gwarancja Śniegu  
  
Dotyczy terminów grudniowych: jeśli na 7 dni przed wyjazdem otwartych będzie mniej niż 50% tras   
w docelowym ośrodku narciarskim, istnieje możliwość uzyskania pełnej wpłaconej kwoty za wyjazd lub bez 
kosztowej zmiany rezerwacji na preferencyjnych warunkach na inny termin lub inny region.  

  
  

7. Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie rezerwacji w terminie określonym w punkcie 4, poprzez stronę 
internetową (www.wygoda.ski) lub w dowolnym biurze agencyjnym, należącym do sieci agencyjnej Wygoda Travel 
Sp. z o.o. oraz wniesienie zaliczki w wysokości 10% całkowitej ceny imprezy.  

  
8. Każdy hotel, w każdym terminie, posiada ściśle ograniczoną pulę pokoi objętych promocją. Organizator zastrzega 

sobie możliwość nieinformowania o liczbie pozostałych pokoi promocyjnych.  
  
  

9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022  
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