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DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU 

58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 38, tel. (75) 75 510 03, 7533143; tel./fax (75) 642 65 55 

 

www.uzdrowisko-swieradow.pl    e-mail: rezerwacja@uzdrowisko-swieradow.pl 
 
 

1. Organizatorem oferty jest Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o. o. - Grupa PGU w 
Świeradowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 2, zwane dalej Uzdrowiskiem.  

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Voucherze, to rozumiane jest to jako Voucher 
„Podaruj bliskim odrobinę luksusu”. 

3. Oferta obowiązuje w terminie 01.01.2020 -31.12.2020 r. 

4. Ważność Vouchera ustala się na okres 12 miesięcy od daty wystawienia. 

5. Oferta skierowana jest do klientów, którzy w okresie jej trwania  dokonają zakupu 
Vouchera. Opłaty można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto 
Uzdrowiska. 

6. Voucher można zamówić: 

            (-) telefonicznie, 

            (-) faksem, 

            (-) e-mailowo, 

            (-) listownie, 

            (-) bezpośrednio w Recepcji, 

            (-) on-line na stronie www.uzdrowisko-swieradow.pl. 

7. W momencie dokonania wpłaty pracownik Recepcji zobowiązany jest do wystawienia 
faktury na nazwisko osoby dokonującej wpłaty i przekazania Vouchera Klientowi na 
podstawie uzgodnień: 

           (-) odbiór osobisty w Recepcji Uzdrowiska, 

           (-) listownie – wysyłka do Klienta na wskazany adres. 

8. Voucher wystawiony jest przez pracownika Recepcji na jeden z wybranych wariantów 
zgodnie z Cennikiem Usług Uzdrowiska na ściśle określonym druku przekazanym przez 
Dział Sprzedaży i Marketingu. 

9. Voucher  może zostać wystawiony imiennie lub In-blanco w zależności od życzenia 
klienta.  

10. Klient dokonujący zakupu Vouchera  wybiera Wariant oferty, przy czym na jeden 
Voucher możliwy jest wybór jednego Wariantu. 

11. W ramach oferty dostępne są dwa warianty: 

 Wariant I – kwotowy. Przy wyborze tego wariantu to obdarowany decyduje z 
jakich usług chce skorzystać, tworząc indywidualny pakiet 

 Wariant II – określony jest konkretny pakiet usług, na który kupujący decyduje się 
w chwili  zakupu. 

12. W Wariancie I dostępne są  Vouchery w dowolnej kwocie ustalonej przez Klienta. 

13. W Wariancie II dostępne są pakiety tworzone przy zakupie zgodnie z życzeniem 
Klienta. Pakiet może składać się z dowolnej kombinacji usług w zakresie: 

           (-) pobyty, 

           (-) zabiegi lecznicze, 
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           (-) zabiegi SPA, 

14 . Oferta jest ograniczona ilościowo. 

15. Termin wykorzystania zakupionego Vouchera w zależności od rodzaju wykupionych usług 
ustalany jest przez posiadacza Vouchera z pracownikiem Recepcji lub pracownikiem 
Planowania Zabiegów, o czym pracownik Uzdrowiska jest zobowiązany poinformować Klienta w 
chwili zakupu. 

16. Termin wykorzystania zakupionego Vouchera uzależniony jest od dostępności miejsc w 
danym okresie. 

17. W przypadku braku wykorzystania przez Klienta Vouchera w ciągu 12 miesięcy od daty 
wystawienia, jego ważność upływa z ostatnim dniem wyznaczonego terminu. 

18. Brak wykorzystania przez Klienta Vouchera w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia nie 
upoważnia Klienta do odbioru wniesionej opłaty. 

 

 


