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Sposób realizacji Voucherów   

Andorra Snow Festival 

 

1. Voucher można zrealizować jedynie bezpośrednio w firmie Akademia Podróży.pl na autorską imprezę Andorra 

Snow Festival ( dalej ASF ), szczegóły www.snowfestival.com.pl  

2. Właścicielem voucherów – jest Akademia Podróży.pl, ul. Magiczna 4, Osowiec, 96-321 Żabia Wola 

3. Posiadacz vouchera może dokonać zakupu wyjazdu na ASF, w ramach wolnych miejsc, na ogólnych zasadach 

obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju oferty. 

4. Właściciel voucherów każdorazowo może dokonać wyłączenia poszczególnych ofert poprzez zmianę niniejszego 

Regulaminu. 

5. Vouchery wystawiane są na okaziciela, szczegółowa data ich ważności znajduje się na voucherze.  

6. Data ważności voucherów oznacza dzień, do którego musi rozpocząć się  najpóźniej wyjazd na ASF. 

7. Po upływie daty ważności voucher nie może być realizowany. 

8. Voucherów nie można łączyć. Jeden voucher może być użyty przy jednym zamówieniu na ASF. 

9. Vouchery można wykorzystać przy zakupie wyjazdu dla określonej na voucherze ilości osób. 

10. Nie można łączyć voucherów z innymi dostępnymi promocjami. 

11. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z 

voucherów. 

12. Posiadacz vouchera dokonuje wyboru usługi z oferty ASF dostępnej na www.snowfestival.com.pl  Dokonuje 

wstępnej rezerwacji wysyłając maila na adres: biuro@akademiapodrozy.pl z podaniem informacji, iż jest w 

posiadaniu vouchera oraz załączając jego skan. 

13. Po wyborze konkretnej oferty Posiadacz vouchera dopełnia wszelkich formalności zgodnie z zasadami rezerwacji 

wyjazdów obowiązującymi w Akademii Podróży.pl (podpisanie umowy z organizatorem oraz podpisanie warunków  
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uczestnictwa w imprezie turystycznej). Szczegółowych instrukcji na ten temat udzielą Państwu nasi konsultanci pod 

nr tel. infolinii 22 896 02 02. 

14. Posiadacz vouchera może dokonać rezerwacji usługi turystycznej, do rozpoczęcia, której pozostało nie mniej niż 

14 dni. Czas ten może być krótszy, o ile Posiadacz będzie w stanie przesłać podpisane dokumenty rezerwacji w 

nieprzekraczalnym terminie, każdorazowo wyznaczanym przez pracownika Akademii Podróży.pl.  


