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Katowice, 07.05.2020r.

Komunikat nr 3 z dnia 06.05.2020r.
Szanowni Klienci, Kontrahenci oraz Agenci !
Z powodu ograniczeń związanych z COVID-19 przekazujemy informację o
podjętych przez nas decyzjach w związku z wyjazdami do dnia 31.05.2020r. :
Wyjazdy do 31 maja 2020 zostały odwołane.
Klienci którzy mieli wykupiony i zaplanowany wyjazd do dnia 31.05.2020r.
włącznie , mają możliwość wyboru:
1)
bezkosztowa zmiana terminu oraz kierunku wyjazdu z naszej oferty.
Może się to wiązać z zmianą ceny imprezy.
2)
zmiana wpłaconej zaliczki na voucher – ważny przez 1 rok.
Voucher do wykorzystania na wszystkie nasze oferty w sezonie 2020 lub
2021 wg aktualnie obowiązujących cen biura. Voucher należy wykorzystać
w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza, natomiast sam
wyjazd może się odbyć w terminie późniejszym. Vouchery można będzie
zrealizować jedynie w biurach gdzie została zakupiona impreza turystyczna
Szczegółowe zasady wydania i realizacji voucherów w załączniku.
3)
zwrot wpłaconej zaliczki - odstąpienie od umowy staje się skuteczne
po 180 dniach, od tego czasu BP Altamira ma 14 dni na zwrot.
Jednakże gorąco zachęcamy Państwa do zmiany wpłaconej zaliczki
na Voucher .

Wyjazdy od 1 czerwca 2020
Klientów, którzy mają zawarte umowy na wyjazdy od 1 czerwca 2020r.
informujemy, że na wyjazdy od 1 czerwca obowiązują zasady rezygnacji OWU.
Jednak Klient może zmienić bezkosztowo termin lub rodzaj imprezy do 45
dni przed wyjazdem. Zasada ta nie dotyczy rezygnacji definitywnych.
Wyjątkiem są Stali Klienci Grupowi, którzy zarezerwowali wycieczki według
umów grupowych. Zgodnie z tymi zasadami, nie są obecnie możliwe
bezkosztowe rezygnacje z imprez wakacyjnych.
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Szanowni Klienci, Kontrahenci i Agenci wierzymy jednak, że jeszcze nie
wszystkie wyjazdy w tym sezonie są stracone. Na ten moment nie odwołujemy
wycieczek , wczasów w czerwcu i terminach późniejszych, ponieważ nikt nie wie
jak będzie wyglądała sytuacja . Na bieżąco śledzimy zmieniające się przepisy oraz
regulacje i będziemy na nie odpowiednio reagować.
Priorytetem zawsze jest dla nas bezpieczeństwo naszych klientów.
Życzymy wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości
i pozostajemy w kontakcie pod numerami telefonów
t32 209 30 66, kom.: 510 910 100
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9 do 17
Pozdrawiamy
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