
V rámci konání veletrhu Holiday World 2015 poskytuje cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o.
v době od 18. 2. do 25. 2. speciální slevu na vybrané zájezdy ze svého  katalogu JADRAN 2015 až
do výše 50 % z ceny vybraného ubytování - viz leták Mimořádné slevy na zájezdy v rámci Holiday
World 2015.

1. Tuto veletržní slevu lze uplatnit za následujících podmínek:
a) zákazníkem poptávaná ubytovací kapacita bude pro vybraný termín volná a bude zákazníkovi
potvrzena

b) bude uzavřena a podepsána cestovní smlouva mezi zákazníkem a MEDITERAN travel s.r.o. (na
stánku VH 060 během konání výstavy Holiday World, přes internet a nebo u některého z prodejců
MEDITERAN travel v období 18.2. - 25.2.; pouze pro Apartmány Polynesia-Umag platí akce od 16.2.
do 22.2.). Je-li období pro uplatnění slevy kratší nebo delší než uvádíme (18.2. - 25.2.), vždy je
informace uvedena v letáku u příslušného ubytování.

c) zákazník složí při podpisu smlouvy zálohu ve výši 1500 Kč/osoba a doplatek zájezdu bude
uhrazen nejpozději do 28. 2. na účet MEDITERAN travel.

2. Veletržní sleva se vztahuje pouze na cenu ubytování, případně na ubytování se stravou je-li zahrnuta
v ceně s ubytováním.

3. Veletržní sleva se nevztahuje na příplatkové (fakultativní) služby, dopravu, pojištění.

4.) Veletržní slevu nelze sčítat s žádnými dalšími slevami které jsou uvedeny v katalogu JADRAN
2015 a vypočítává se vždy ze základní ceny ubytování. Je-li tedy např. v katalogu JADRAN 2015
cena zájezdu v červeném poli, nebude se počítat sleva z této ceny ale z ceny základní, kterou vám
uvedeme v cenové kalkulaci.
Zákazník bude vždy před podpisem smlouvy přesně a jasně informován o základní ceně
a taktéž o konečné ceně po započtení příslušné veletržní slevy. 

5) Veletržní slevu nelze uplatnit u skupinových zájezdů kde je cena těchto zájezdů řešena individuálně.

6) Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na předčasné ukončení akce z důvodu naplnění jednotlivých
ubytovacích kapacit.
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