Informace o podmínkách a způsobu využití akce s názvem „Vraťte se k nám v
roce 2020 a budete naším hostem na jednu noc”
Voucher „Vraťte se k nám v roce 2020 a budete naším hostem na jednu noc!” bude
vydán na jméno hostů Thermal Kempu, který provozuje Gyógyfürdő Zrt. Bük v období
13.08.2019 – 31.08.2019.
V rámci akce bude pro majitele voucheru Büki Gyógyfürdő Zrt. na dobu jeho pobytu v
Kempu Thermal poskytnuty následující výhody:
při pobytu souvislých 9 dnů v Kempu Thermal na 10. den nezapočítáme poplatek za použití
místa (obytný vůz, stan) ani osobní poplatek. Podmínka k využití slevy, kterou lze odečíst z
osobního poplatku je to, aby majitel voucheru a osoby, které spolu s ním přijely na dané
odstavné místo, strávily souvislých 9 dnů v Kempu Thermal.
Na mobilní domy provozované firmou BGYZRT. se sleva nevztahuje.
Voucher lze uplatnit v období od 1. března 2020 do 30. listopadu 2020. Upozorňujeme Vás,
že odstavné místa jsou k dispozici pouze v omezeném počtu.
Voucher nelze spojit s jinými slevami poskytovanými BGYZRT. Thermal Kemping.
Voucher lze uplatnit při jedné příležitosti, při jedné platbě.
Po uplynutí platnosti nelze voucher využít.
Voucher nelze převádět, využít ho může výhradně osoba na něm uvedená.
V případě ztráty, poškození, zničení voucheru tento nelze nahradit, jeho kopírování je
zakázané.
Voucher, který je poškozený, padělaný anebo jeho platnost vypršela, nemůžeme akceptovat.
Postup při uplatnění voucheru:
- Při příjezdu, prosím, oznamte na recepci, že chcete využít svůj voucher.
- Při platbě je nutné odevzdat voucher na recepci.
- Výše slevy je uvedena na faktuře.
- Ceník je zveřejněn na vývěsné tabuli na recepci Kempu, dále na domovských
stránkách www.bukfurdo.hu.
Informace o ochraně a zpracování dat jsou uloženy na recepci kempu a na domovských
stránkách www.bukfurdo.hu.
Pokud máte dotazy, naši pracovníci na recepci jsou Vám osobně, anebo na e-mailové adrese
camping@bukfurdo.hu k dispozici.
Očekáváme Vás! Buďte našimi hosty i roce 2020!
Büki Gyógyfürdő Zrt.

