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Płatności, które akceptujemy w naszym Biurze 

Podróży powinny być dokonywane zgodnie z 

poniższymi zasadami: 

 w przypadku dokonania rezerwacji internetowej poprzez naszą 
stronę internetową www.urlopwraju.pl z wyborem sekcji „zgłoszenie 
rezerwacji”, wpłata zaliczki musi zostać dokonana tego samego dnia w 
godzinach pracy biura (pon-sob 9:00-20:00 i niedz-10:00-18:00) 

 płatności dokonuje się po potwierdzeniu miejsc i założeniu 
rezerwacji przez nasz dział sprzedaży. Komplet dokumentów niezbędnych 
do podpisania umowy wysyłany jest na podany przez Klienta w procesie 
rezerwacji adres mailowy. 

 termin zapłaty pozostałej części należności za rezerwacje  upływa 
30 dni przed rozpoczęciem podróży. 

 dla rezerwacji "Last Minute" - założonych na mniej niż 30 dni przed 
rozpoczęciem podróży całkowitej wpłaty za rezerwację należy dokonać w 
dniu jej założenia. 

Tradycyjna metoda płatności: 

Płatności przelewem bankowym: 

Odbiorca: Urlopwraju.pl 
Adres: ul. Siemienowicza 2, 30-725 Kraków 
Nr konta Millenium Bank 02 1160 2202 0000 0003 5672 0790 
Tytuł wpłaty: nazwisko i numer Państwa rezerwacji 
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Płatności w formie linku do płatności we 

współpracy z Przelewy24 - kartą płatniczą lub 

szybkim przelewem internetowym: 

Wygodne i bezpieczne formy płatności on-line gwarantują nasi partnerzy, 
firma SIX Payment Services oraz Przelewy24.pl. Możliwe jest opłacenie 
rezerwacji przy pomocy odpowiednich kart kredytowych i debetowych. 
Szybki przelew elektroniczny wykorzystuje specjalne formularze, które są 
automatycznie wypełniane po zalogowaniu się do banku. Przyspiesza to 
proces wykonania płatności, jak również księgowania jej na Państwa 
rezerwacji. 
 
Zapłata on-line kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym możliwa 
jest poprzez skorzystanie z dedykowanego dla Państwa rezerwacji linku 
zaszytego w korespondencji mailowej potwierdzającej zamówienie, o 
tytule „potwierdzenie rezerwacji wraz z dokumentami Biuro Podróży 
Urlopwraju.pl”. 

W celu dokonania dopłaty on-line do już istniejącej rezerwacji należy 
skorzystać z linku zaszytego w korespondencji mailowej przypominającej 
o zbliżającym się terminie dopłaty o tytule „przypomnienie o zbliżającym 
się terminie dopłaty za wykupioną imprezę turystyczną Biuro Podróży 
Urlopwraju.pl”, który wysyłamy Klientom ok 3-5dni przed zbliżającym się 
terminem dopłaty 

Warunki rezerwacji nie obejmują zwrotów, zastosowanie mają Ogólne 
Warunki Uczestnictwa dołączane do rezerwacji. 

Dane rejestrowe firmy: 
Urlopwraju.pl Michał Kaczkowski 
Siemienowicza 2 
30-725 Kraków  

NIP 679-269-16-02 
REGON 122864944 
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