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REGULAMIN VOUCHERA ECCO HOLIDAY SPÓŁKI Z O.O
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z vouchera
wystawianego przez Ecco Holiday spółkę z o.o. w rozumieniu art. 15 k ust. 2 ustawy 2
marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zwanego dalej „Voucher”).
2. Voucher otrzymuje Klient, który złożył Ecco Holiday spółce z o.o. oświadczenie o
treści wg następującego wzoru: „W imieniu własnym jako uczestnik organizowanej
przez spółkę ECCO HOLIDAY spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością imprezy
turystycznej pod nazwą …………….. w dniach ……………………… objętej dowodem
rezerwacji nr ………………… oświadczam, że z uwagi na nieuniknioną i nadzwyczajną
okoliczność jaką jest stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 (potocznie zwany Koronawirus COVID-19) zachodzą podstawy
do odstąpienia od umowy o udział w w/w imprezie turystycznej na podstawie art. 47
ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych. Oświadczam, że rezygnuję z prawa odstąpienia od umowy i w
zamian za realizację umowy w/w umowy o udział w imprezie turystycznej, zgodnie z
art. 15 k ust. 2 ustawy 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wyrażam zgodę na otrzymanie od ECCO
HOLIDAY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością vouchera do realizacji na poczet
przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć
impreza turystyczna objęta dowodem rezerwacji ........ tj. do dnia ........ o wartości
100% wpłaconej kwoty na poczet ceny imprezy turystycznej.
Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję regulamin vouchera Ecco Holiday spółki z o.o.
o treści mi przedstawionej”
3. Voucherem jest blankiet wystawiony przez Ecco Holiday spółkę z o.o. zawierający:
- określenie Voucher;
- określenie wszystkich danych wystawcy Vouchera (Ecco Holiday spółki z o.o.);
- wartość Vouchera;
- datę ważności Vouchera;
- wskazanie, że Voucher został wystawiony jako voucher w rozumieniu art. 15 k ust. 2
ustawy 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
4. Z Vouchera Klient może skorzystać wyłącznie w ciągu roku od dnia, w którym miała
odbyć się impreza turystyczna wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie
2 Regulaminu. Dla ustalenia daty skorzystania z Vouchera przyjmuje się datę
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rozpoczęcia imprezy turystycznej, której cena została choćby w części rozliczona
Voucherem.
Voucher może być wykorzystany wyłącznie w celu rozliczenia ceny udziału Klienta (i
osób z nim podróżujących) w imprezie turystycznej, znajdującej się w ofercie Ecco
Holiday spółki z o.o. jako organizatora tej imprezy z udziałem Klienta.
Voucherem można rozliczyć cenę więcej niż jednej imprezy turystycznej. W
przypadku gdy wartość Vouchera lub pozostała do rozliczenia wartość Vouchera nie
pokrywa całej kwoty ceny imprezy turystycznej, a.wówczas Klient zobowiązany jest
dopłacić pozostałą kwotę ceny nie rozliczoną Voucherem.
Wartość Vouchera wynosi 100% kwoty wpłaconej przez Klienta na poczet imprezy
turystycznej, wskazanej w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 2 Regulaminu.
Voucher nie stanowi przedmiotu obrotu. Klient nie może sprzedawać Vouchera jak i
przekazywać go innym osobom pod jakimkolwiek tytułem prawnym.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują
właściwe przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o
imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz postanowienia
Warunków Uczestnictwa.
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