Věrnostní program "OREX CLUB CARD"
I. Věrnostní program „OREX CLUB CARD“
1. Věrnostní program „OREX CLUB CARD“ je marketingovo-obchodní produkt společnosti Orex Travel s.r.o.,
Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1, IČ: 28230060 poskytovaný těmito Všeobecnými podmínkami a
pravidlama věrnostního programu „OREX CLUB CARD“ (dále jen „Podmínky“) určenému okruhu stálých
klientů. Program je součástí věrnostní politiky Orex Travel s.r.o. a jeho cílem je nabídnout slevu stálým
klientům na zájezdy pořádané CK Orex Travel s.r.o. Česká republika.
II. Nárok na získání slevy
2. Nárok na získání věrnostní slevy „OREX CLUB CARD“ má takový klient CK Orex Travel, který se zúčastnil
minimálně jednou jakéhokoliv pobytového zájezdu pořádaného CK Orex Travel, Česká republika.
3. Při nákupu zájezdu z nabídky CK Orex Travel s.r.o., Česká republika je sleva pro klienta přiznána po
uvedení rezervačního čísla poslední Smlouvy o zájezdu, kterou klient uzavřel s CK Orex Travel, Česká
republika, dále roku, kdy klient cestoval a případně i jména a příjmení či datumu narození.
4. Slevu lze uplatnit pouze před podpisem Smlouvy o zájezdu. Na pozdější dohlašování nebo požadování
slevy po uzavření Smlouvy o zájezdu nebude již brán zřetel.
5. Účast v programu je bezplatná.
III. Slevy a výhody programu „OREX CLUB CARD“
6. Věrnostní program přiznává klientům 3% slevu na nákup pobytových zájezdů z nabídky CK Orex Travel,
Česká republika a to během celého roku, takže slevu lze uplatnit jak na katalogové ceny, tak na first či last
minute nabídku zájezdů. Slevu není možné kombinovat se skupinovou slevou.
7. Sleva není přenosná, což znamená, že tuto slevu nelze uplatnit na ostatní účastníky Smlouvy o zájezdu a
je tak platná pouze pro osobu, která s CK Orex Travel v minulosti již cestovala. Slevu není možné uplatnit
pro zájezdy na linkových letech / dynamické balíčky / zájezdy s vlastní dopravou a extra služby (jako jsou
například privátní transfery, seating, nadváha zavazadel).
IV. Změna a zánik programu, přechodné a závěrečné ustanovení
8. Orex Travel s.r.o. si vyhrazuje právo tento slevový program anebo jeho část kdykoliv změnit, či ukončit.
9. Sleva „OREX CLUB CARD“ není soudně vymahatelná.
10. Orex Travel s.r.o. si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit. O změně je povinná včas, nejméně
však 15 dní dopředu, informovat všechny zákazníky a to oznámením na webové stránce www.orextravel.cz.
11. Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost od 28.11.2018.

