Vacansoleil Ajándékutalvány Felhasználási feltételek
Az ajándékutalványok elônye, hogy mindenki örömmel fogadja ajándékként, mert szabad kezet ad az ajándékozottnak a felhasználásra. A
Vacansoleil ajándékutalvány, kitûnô ajándék neves alkalmakra, ünnepekre szeretteinek. Az utalvány értékét Ön határozza meg.
A felhasználási feltételeket és a foglalás menetét a Vacansoleil ajándékutalvány kiállítója, a holland eindhoveni Vacansoleil központ szabja meg.
A Vacansoleil ajándékutalvány egyéni kóddal ellátott, melyet a Vacansoleil magyarországi irodájában megrendelt
kempingnyaralásra válthat be. A Vacansoleil-nél foglalt utazás teljes összegébôl jóváírjuk az ajándékutalvány összegét.
A Vacansoleil fenntartja a jogot a felhasználási feltételek módosítására. A mindenkori felhasználási feltételek és kondíciók megtalálhatók a
: www.vacansoleil.hu honlapon. A megrendelô felelôsége, hogy a felhasználási feltételeket átolvassa, értelmezze, mert az ajándékutalvány
megrendelése egyben a feltételek elfogadását jelenti. Olyan esetben amikor a feltételek hiányosan szerepelnek vagy nem tették még közzé, a
Vacansoleil igazgató tanácsa határozza meg a feltételeket.

Személyes adatok kezelése

A Vacansoleil kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, és minden esetben arra törekszik, hogy a
megrendelôre vonatkozó valamennyi adatot bizalmasan kezelje, és kizárólag saját munkájához használja fel azokat. Az
ajándékutalványhoz megadott információkat harmadik félnek nem adjuk át. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös
tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelmérôl és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelmérôl a személyes adatok gépi feldolgozása során.

Megrendelés törlése

Az ajándékutalvány megrendelését visszamondhatja, amíg a Vacansoleil ajándékutalvány ellenértékét nem teljesítette. Amikor a Vacansoleil
ajándékutalvány kifizetésre került, az utalvány rendelés konkrét rendelést jelent, így összege már nem módosítható illetve nem visszamondható.

Árak és fizetési feltételek

Az árak forintban értendôk.
Az ajándékutalvány kifizetése banki átutalással történik, számla ellenében. Amint az átutalt összeg beérkezett
bankszámlánkra, a Vacansoleil ajándékutalványt postázzuk Önnek. A Vacansoleil ajándékutalvány nem személyre szóló,
felhasználása nem személyhez kötött. Az ajándékutalvány összegét Ön határozza meg.
A Vacansoleil ajándékutalvány készpénzre nem váltható be.

Az ajándékutalvány elvesztése

Minden Vacansoleil ajándékutalvány egyéni kóddal ellátott, ez a számozás egyszeri kiállításra vonatkozik, elveszett utalványok esetében
nem áll módunkban újat kiállítani. Az ajándékutalvány kiállítása után a Vacansoleil nem vonható felelôsségre az ellopott vagy elveszett
ajándékutalányokért. A megrendelô felelôsége az ajándékutalvány biztonságos tárolása,a Vacansoleil semmilyen felelôséget nem vállal
megrongálodótt, ellopott vagy elveszett utalványokért.

Az ajándékutalvány beváltása

Az ajándékutalvány tulajdonosa telefonon megrendelt szolgáltatásokra válthatja be utalványát a Vacansoleil magyarországi irodájában. Az
utalvány összege „kedvezményként” jelenik meg a visszaigazoláson. Az ajándékutalvány beváltásánál az utalvány kódját érthetôen közölni kell
telefonon a foglalás készítésekor. Az ajándékutalványt már meglévô foglalásra valamint internetes foglalásnál nem lehet beváltani.
Abban az esetben ha a foglalás vagy szolgáltatás díja magasabb az ajándékutalvány értékénél, az utalvány beváltója köteles a különbözet
megfizetésére. Abban az esetben, ha a megrendelt szolgáltatás ellenértéke alacsonyabb a Vacansoleil ajándékutalványon szereplô beváltható
összegnél, úgy az a kód alapján egy következô megrendelésre átvihetô, jóváírható.
Egy foglalásnál több ajándékutalvány is beváltható, az utalványok értéke összevonható. Az ajándékutalványok minden
kempingnyaralásra és minden idôszakra beváltható. Az ajándékutalvány beváltható extra szolgáltatásokra is mint a biztosítás és a babacsomag
kifizetésére is.. A Vacansoleil ajándékutalvány a legfoglalt kempingre vonatkozó helyszínen fizetendô díjakra mint légkondícionálás, helyi adók,
kifizetésére nem alkalmas.
Az ajándékutalvánnyal kiegyenlített foglalásokra a mindenkori hatályos utazási szerzôdés és feltételek érvényesek. Kérje érvényben lévô utazási
feltételeinket irodánkból, vagy töltse le a www.vacansoleil.hu honlapunkról.
Foglalás lemondása esetén az érvényes Utazási szerzôdés alapján új, kötbérrel csökentett összegû Vacansoleil
ajándékutalványt állítunk ki.

