
KUPON POLECENIA
Poleć nas i skorzystaj z rabatu na pobyt indywidualny! 

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju
ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój
Tel.: 16 631 30 04, 16 631 30 58
www.crr-horyniec.pl; sekretariat@crr-horyniec.pl, 

Więcej informacji na stronie internetowej.
Warunkiem skorzystania z promocji jest dostarczenie kuponu do Recepcji w dniu przyjazdu. 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY POLECAJĄCEJ (POLECAJĄCY)

NR ZAMÓWIENIA NR ZAMÓWIENIA

do 15% rabatu - dla Polecającego 7% rabatu - dla Poleconego

Data wypełnienia kuponu:

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY POLECONEJ (POLECONY)
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1.  Promocja „Kupon Polecenia” obowiązuje od 1 lipca 2015 r do odwołania.

2.  Polecającym może być wyłącznie osoba, która wcześniej korzystała z minimum 7-dniowego pobytu w Centrum.

3.  Poleconym może być osoba, która wcześniej nie korzystała z pobytów w Centrum.

4.  Kupon Polecenia upoważnia do jednorazowego rabatu na zamówiony pobyt indywidualny, w wysokości:

        a.  dla Poleconego - 7% rabatu 

        b.  dla Polecającego:

     - 5% rabatu – liczba osób poleconych: od 1 do 2

             - 7% rabatu – liczba osób poleconych: od 3 do 5

     - 10% rabatu – liczba osób poleconych: od 6 do 9

     - 15% rabatu – liczba osób poleconych: 10 i więcej

5.  Polecający ma możliwość skorzystania z rabatu z chwilą kolejnego pobytu w Centrum.

6.  Z rabatów w ramach promocji „Kupon Polecenia” Polecony może skorzystać wyłącznie 1 raz.

7.  Warunkiem uzyskania rabatów, o których mowa w pkt. 4, przez:

       a.  Poleconego – jest rozpoczęcie pobytu w Centrum w okresie obowiązywania promocji i dostarczenie

           wypełnionego „Kuponu Polecenia” do Recepcji w dniu przyjazdu,

       b.  Polecającego – jest uprzednie lub równoczesne spełnienie warunku przez Poleconego

8.  Rabaty z tytułu polecenia można łączyć z innymi zniżkami przysługującymi Polecającym w Centrum.

9.  Obowiązujący od dnia 01.02.2021 r. wzór „Kuponu Polecenia” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Warunki promocji „Kupon Polecenia”
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