
ANEKS NR 1 
DO REGULAMINU PROMOCJI „FIRST CALL NR 2 LATO 2019” 

 
§ 1 

W regulaminie promocji „First Call nr 2 Lato 2019” z dnia 16 października 2018 r. (dalej jako 
„Promocja”) Organizator wprowadza następujące zmiany: 
 
1. § 2 ust. 5 pkt 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
 

Gwarancja najniższej ceny do 30 dni przed wyjazdem 
7) Przyznaniu Podróżnemu, który nie korzystał uprzednio z Bezpłatnej jednorazowej zmiany 

rezerwacji, o której mowa w pkt 5, gwarancji najniższej ceny całkowitej zarezerwowanej na 
warunkach regulaminu Promocji imprezy turystycznej, dalej jako „Gwarancja najniższej ceny”, 
co oznacza, iż: 
a) Organizator zapewnia, że po dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej na warunkach 

regulaminu Promocji i po potwierdzeniu tej rezerwacji przez Organizatora, cena całkowita 
imprezy turystycznej organizowanej przez Biuro Podróży nie będzie niższa, aniżeli cena 
całkowita identycznej imprezy turystycznej wymieniona w dokonanej rezerwacji, z 
zastrzeżeniem, iż przy określeniu cen całkowitych imprez turystycznych uwzględnia się 
wartość łączną wszelkich usług, wchodzących w zakres każdej z imprez turystycznych, w tym 
także usług dodatkowych, przy czym, pod pojęciem identycznej imprezy turystycznej należy 
rozumieć imprezę turystyczną, której zakres wszystkich usług w odniesieniu do każdego z 
Podróżnych oraz liczba Podróżnych są jednakowe w porównaniu z uprzednio zarezerwowaną 
imprezą turystyczną. Powyższe oznacza, że wszystkie parametry wymienionych powyżej 
imprez turystycznych muszą być jednakowe (m.in. termin, hotel, rodzaj imprezy turystycznej, 
rodzaj pokoju i konfiguracja zakwaterowania, miejsca wylotu i przylotu, liczba Podróżnych, a 
także pozostałe usługi, w tym np. dopłata do wyżywienia, dopłata do widoku na 
morze/ogród/basen, Bezpłatna jednorazowa zmiana rezerwacji, Gwarancja niezmienności 
ceny, ubezpieczenie, wycieczka dodatkowa); 

b) Gwarancja najniższej ceny obowiązuje wyłącznie dla rezerwacji imprezy turystycznej, której 
czas trwania wynosi nie mniej niż 7 (siedem) dni oraz która została potwierdzona przez 
Organizatora;   

c) Gwarancja najniższej ceny obowiązuje od dnia dokonania rezerwacji imprezy turystycznej na 
warunkach regulaminu Promocji do 30 (trzydziestu) dni poprzedzających rozpoczęcie 
wykonywania usług turystycznych w ramach tej imprezy turystycznej, co oznacza, że w 
pozostałym okresie Gwarancja najniższej ceny wygasa i wskazanych w niniejszym punkcie 
postanowień nie stosuje się;  

d) W sytuacji, w której po dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej na warunkach regulaminu 
Promocji i we wskazanym powyżej okresie obowiązywania Gwarancji najniższej ceny, 
identyczna impreza turystyczna organizowana przez Biuro Podróży (przy zachowaniu 
jednakowych parametrów) będzie zawierała niższą cenę całkowitą w porównaniu z ceną 
całkowitą uprzednio zarezerwowanej imprezy turystycznej, Organizator – na warunkach 
określonych w regulaminie Promocji – zobowiązany będzie do zwrotu Podróżnemu kwoty 
pieniężnej odpowiadającej różnicy w cenach całkowitych wymienionych powyżej imprez 
turystycznych. Zwrot może nastąpić wyłącznie 1 (jeden) raz, w terminie 14 (czternastu) dni od 
dnia zgłoszenia przez Podróżnego żądania zwrotu, do którego Podróżny zobowiązany jest 
dołączyć zrzut z ekranu zawierający informacje na temat dostępnej w ofercie Organizatora 
imprezy turystycznej, której wszystkie parametry są jednakowe w porównaniu z uprzednio 
zarezerwowaną imprezą turystyczną oraz z zastrzeżeniem, że zrzut z ekranu zostanie 
przedłożony Organizatorowi nie później niż w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od 
momentu jego wykonania przez Podróżnego. W razie dokonania zwrotu Gwarancja najniższej 
ceny wygasa, a Podróżny nie jest uprawniony do ponownego skorzystania z uprawnień, o 
których mowa w niniejszym punkcie.  

W przypadku skorzystania z Gwarancji najniższej ceny, uprawnienie do skorzystania z Bezpłatnej 
jednorazowej zmiany rezerwacji, o którym mowa w pkt 5 wygasa.  

 
2. W § 3 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu następującym: 

 
5. Podróżnemu, który skorzystał uprzednio z Bezpłatnej jednorazowej zmiany rezerwacji lub z 

innych gwarancji przyznanych przez Organizatora w związku z Promocją, przy których wyraźnie 
zastrzeżono, że są jednorazowe, nie przysługuje uprawnienie do ponownego skorzystania z 
wyżej wymienionych gwarancji. 

6.  Informacje na temat warunków Promocji dostępne są także w stacjonarnych punktach sprzedaży 
oraz na stronie internetowej Organizatora www.sunfun.pl.  

 

http://www.sunfun.pl/


§ 2 
Pozostałe postanowienia regulaminu Promocji pozostają bez zmian. 
 

§ 3 
Niniejszy aneks do regulaminu Promocji wchodzi w życie z dniem 09 listopada 2018 r. 

 
 


