TURYSTYCZNY VOUCHER PODARUNKOWY
Idealny pomysł na prezent!
Ten prezent musi się udać!
Szukasz pomysłu na wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby, prezent ślubny, świąteczny, prezent
na Walentynki, urodziny albo z innej okazji?
A może chcesz w oryginalny sposób docenić swoich pracowników lub partnerów biznesowych?
Wybierz Turystyczny Voucher Podarunkowy.
AT WILEJKA oferuje Turystyczne Vouchery Podarunkowe dla firm i klientów indywidualnych.
Turystyczny Voucher Podarunkowy pozwala na realizację podróżniczych marzeń - zapewnia
dowolność w wyborze terminu, charakteru czy kierunku wyjazdu z oferty AT Wilejka oraz wielu
naszych partnerów z którymi współpracujemy. Wielu organizatorów turystycznych w jednym
miejscu. Turystyczny Voucher Podarunkowy może być wystawiony na dowolną kwotę i jest
ważny 8 m-cy od daty zakupu.
Turystyczny Voucher Podarunkowy dla klientów indywidualnych







Oryginalny podarunek na każdą okazję
Idealny na rocznicę, urodziny, jubileusz
Gwarancja w pełni trafionego upominku
Spełnienie marzeń ukochanej osoby
Pomysł na unikalny prezent ślubny
Możliwość pełnej personalizacji bonu

Turystyczny Voucher Podarunkowy dla klientów biznesowych







Idealny pomysł nagrody dla pracowników
Ciekawa forma premii
Bonus za zrealizowane cele biznesowe
Element programu motywacyjnego
Możliwość wliczenia w koszty zakupu Turystycznych Voucherów Podarunkowych
Sposób budowania lojalności i przywiązania do firmy
Kup przez telefon, email, osobiście.

Turystyczny Voucher Podarunkowy wakacyjny możesz wykorzystać do opłacenia każdej
imprezy turystycznej oferowanej w AT WILEJKA: wczasów, wycieczek objazdowych lotniczych i
autokarowych, a także pojedynczych usług: przelotów czarterowych i hotelu z dojazdem
własnym w Polsce i za granicą. Turystyczny Voucher Podarunkowy obowiązuje także w
przypadku ofert promocyjnych, "first minute" i "last minute".

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.
Cena wybranej przeze mnie oferty jest niższa od wartości vouchera - czy dostanę zwrot?
W przypadku, gdy kwota rezerwacji jest niższa niż wartość bonu, nie ma możliwości zwrotu
gotówki. Można dokupić dodatkowe świadczenia, podnoszące standard wyjazdu (np. widok na
morze, wyższy standard pokoju, wyższe ubezpieczenie) lub opłacić kolejną rezerwację (musi
być założona w tym samym dniu).
Cena wybranej przeze mnie oferty jest wyższa niż wartość vouchera – czy mogę
dopłacić?
Tak, dopłaty można dokonać gotówką, przelewem lub kolejnym bonem.
Czy mogę wykorzystać Turystyczny Voucher Podarunkowy na wyjazd dla więcej niż 1
osoby?
Tak, Turystyczny Voucher Podarunkowy można wykorzystać do opłacenia rezerwacji na
dowolną liczbę osób.
Posiadam klika bonów wakacyjnych, czy mogę zrealizować je na jednej rezerwacji?
Tak, jedną rezerwację można opłacić jednocześnie kilkoma bonami wakacyjnymi.
Jaka jest minimalna wartość zamówienia w przypadku zakupu Turystycznego Vouchera
Podarunkowego?
Minimalna wartość zamówienia (i jednocześnie najniższy dostępny nominał bonu wakacyjnego)
to 100 zł.
Zamów Turystyczny Voucher Podarunkowy przez telefon, email, osobiście w naszym biurze.

AT WILEJKA Wojciech Leszek
90 - 269 Łódź, ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00
tel. +48 42 630 60 70
wilejka@wilejka.pl
FILIA:

95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736
zgierz@wilejka.info
Do wystawienia Turystycznego Vouchera Podarunkowego niezbędne jest wystawienie
dokumentu księgowego - tzw. noty obciążeniowej.
Wyślij nam na adres wilejka@wilejka.pl lub zgierz@wilejka.info następujące informacje:
 imię i nazwisko zamawiającego lub nazwa firmy


adres wraz z kodem pocztowym



nr NIP (konieczny w przypadku danych firmy!)



ilość i nominały bonów



nr telefonu kontaktowego oraz adres mailowy



dane adresowe do wysyłki bonów



oraz, jeśli sobie życzysz - personalizację bonu wakacyjnego: imię i nazwisko Beneficjenta,
treść życzeń, termin ważności bonu (pamiętaj – nie może być dłuższa niż 2 lata od daty jego
wystawienia!)

My wystawimy notę obciążeniową i odeślemy Ci ją w formie elektronicznej.
Dokonaj płatności na wskazane na nocie obciążeniowej konto i prześlij potwierdzenie
przelewu na adres wilejka@wilejka.pl
Po otrzymaniu Twojej płatności wystawimy voucher/-y i prześlemy je na wskazany adres.

