
      

   

 

 

Regulamin Promocji  

„Parking 15% taniej” 
dalej zwany „Promocją” 
 

1. Organizatorem promocji „Parking 15% taniej” („Promocja”) jest Coral Travel Poland Sp. z. o. o z 

siedzibą w Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000042618, NIP 525-21-40-453, REGON 

016122937 („Organizator”). 

2. Promocja dotyczy rezerwacji dokonanych od 31.10.2018 r. do 31.12.2019 z przyjazdem na parking 

do 31.12.2019.  

3. W ramach Promocji Organizator zobowiązuje się przekazać osobom, które spełnią warunki 

przewidziane niniejszym Regulaminem, Kod Rabatowy („Kod”) gwarantujący 15% zniżki na 

parking.  

4. Kodem rabatowym gwarantującym Klientowi 15% zniżkę na parking będzie nr rezerwacji z 

systemu Coral Travel Poland.  

5. Kod otrzymają osoby, które w czasie trwania Promocji wskazanym w pkt. 2, za pośrednictwem 

wskazanych Punktów Obsługi Klienta Organizatora, telefonicznego Centrum Rezerwacji lub strony 

www.coraltravel.pl dokonają zakupu dowolnej usługi turystycznej („Klienci”), której termin 

rozpoczęcia (tj. termin wylotu) przypada w okresie od 31.10.2018 do 31.12.2019.  

6. Zmiany lub anulacja rezerwacji  miejsca postojowego na parkingu biorącym udział w Promocji 

Klient dokonuje samodzielnie, za pośrednictwem strony internetowej wezyrholidays.lotnisko-

parkingi.pl korzystają z zakładki „Zarządzaj rezerwacją”. 

7. Podczas dokonywania rezerwacji usługi parkingowej Klient wprowadza Kod na stronie formularza 

rezerwacyjnego. Po użyciu Kodu kwota do zapłaty za usługę parkingową zostanie odpowiednio 

pomniejszona. 

8. Pomniejszoną kwotę do zapłaty za usługę Klient jest zobowiązany zapłacić przed przybyciem na 

parking, na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji parkingu lub przy użyciu systemu 

płatności on-line. 

9. Nie ma możliwości dokonania płatności na parkingu za miejsce postojowe objęte Promocją.  

10. Po dokonaniu rezerwacji usługi parkingowej i zaksięgowaniu płatności, Klient otrzyma na podany 

adres email Voucher Parkingowy ("Voucher"). 

11. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Klient nie może dokonać płatności kartą kredytową, a jego wyjazd 

odbywa się w terminie krótszym niż 2 dni robocze od dnia założenia rezerwacji, istnieje ryzyko 

niezaksięgowania płatności zwykłym przelewem przez bank. W takiej sytuacji wydrukowane 

potwierdzenie przelewu należy okazać na parkingu zamiast Vouchera.  

12. Wydrukowany Voucher należy okazać obsłudze parkingu przed wjazdem na teren parkingu.  

13. Punkty Obsługi Klienta biorące udział w promocji: Wszystkie salony sprzedające ofertę Coral 

Travel Poland oraz rezerwację online. 

 



      

   

 

14. Promocja jest dostępna w ramach wolnych miejsc postojowych, dostępnych na parkingach biorących 

udział w promocji, w wykupionym przez Klienta terminie imprezy turystycznej, a o ich przydzielaniu 

decyduje kolejność rezerwacji wycieczek. 

15. W ramach niniejszej Promocji Klient nie może żądać, aby Organizator wypłacił mu w gotówce 

równowartość Vouchera, o którym mowa w pkt 3.  

16. Ceny promocyjne obowiązują do odwołania.  

17. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie wezyrholidays.lotnisko-parkingi.pl oraz w biurze 

Organizatora. 

 

 

  


