Regulamin sprzedaży i realizacji bonów wypoczynkowych Geovita
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Bony wypoczynkowe Geovita są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi do wymiany na usługi
turystyczne świadczone w obiektach Geovita SA z siedzibą w Warszawie.
2. Emitentem bonów wypoczynkowych Geovita - zwanym dalej Geovita - jest Geovita SA. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Barskiej 28/30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000425914.
3. Osoba legitymująca się bonem wypoczynkowym Geovita jest uprawniona do jednorazowego
skorzystania z usług turystycznych świadczonych przez obiekty Geovita według ogólnych zasad
obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju usługi. Wykaz obiektów Geovita, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym stanowi załącznik do regulaminu i podany jest na stronie internetowej
Geovita www.geovita.pl.
4. Bon wypoczynkowy jest bonem imiennym i może być zrealizowany tylko przez osobę, na którą
został wystawiony. Bon może być również opatrzony informacją na temat Kupującego.
5. Bony wypoczynkowe mają nominały będące wielokrotnością kwoty 50 PLN.
§ 2 Warunki zamawiania bonów wypoczynkowych i warunki płatności
1. Kupujący składa zamówienie na bony wypoczynkowe za pośrednictwem formularza internetowego
na stronie www.geovita.pl, bądź za pośrednictwem formularza dostępnego w Centrali Spółki i
obiektach Geovita, przesyłanego następnie faksem do Geovita lub listem poleconym na adres
Geovita wskazany w § 1 pkt 2.
2. Po dokonaniu zamówienia Kupujący otrzyma drogą komunikacji wskazaną w formularzu
zamówienia (mail, list polecony, faks) notę księgową zawierającą dane konieczne do dokonania
płatności.
3. Jakakolwiek modyfikacja zamówienia przez Kupującego (w szczególności zmniejszenie ilości bonów
wypoczynkowych) jest możliwa do czasu wystawienia przez Geovita noty księgowej.
4. Dostawa bonów wypoczynkowych jest realizowana w terminie 7 dni od uznania rachunku
bankowego Geovita należną kwotą.
5. Dopuszcza się następujące formy dostawy bonów wypoczynkowych Kupującemu: przesyłka
polecona za potwierdzeniem odbioru, przesyłka kurierska.
6. Geovita zobowiązuje się dostarczyć zamówioną przez Kupującego ilość bonów wypoczynkowych, o
określonych nominałach, na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
7. Geovita nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostawy bonów wypoczynkowych
spowodowanych: a) wskazaniem błędnego adresu przez Kupującego, b) brakiem pod adresem
wskazanym przez Kupującego osoby upoważnionej do odbioru bonów wypoczynkowych wg danych
podanych w formularzu zamówienia.
8. Geovita informuje Kupującego o niemożności doręczenia bonów wypoczynkowych z przyczyn
niezależnych od Geovita poprzez wysłanie faksu na numer Kupującego wskazany w zamówieniu. W
takim przypadku Geovita oraz Kupujący zgodnie ustalą termin dostawy.

9. Ponowna próba doręczenia bonów wypoczynkowych ze względu na okoliczności, o których mowa
w § 2 ust. 8, nastąpi jedynie na wyraźne pisemne polecenie Kupującego.
§ 3 Okres ważności i realizacji
1. Bon wypoczynkowy jest ważny przez rok od daty wystawienia i może być zrealizowany w okresie
wskazanym na bonie wypoczynkowym. Po upływie terminu ważności bon wypoczynkowy nie może
być zrealizowany.
2. Nie ma możliwości zrealizowania bonu wypoczynkowego w terminie innym niż wskazany na bonie
nawet ze względu na obiektywnie usprawiedliwione okoliczności przedstawione przez osobę, na
którą bon jest wystawiony.
3. Przedłużenie terminu ważności bonu nie jest możliwe.
4. Osoba, na którą został wystawiony bon wypoczynkowy nie ma prawa żądania od Geovita wymiany
bonu na kwotę pieniężną oraz wydawania reszty w przypadku, gdy wartość usługi turystycznej jest
niższa niż wartość nominalna bonu wypoczynkowego.
5. W przypadku, gdy wartość usługi turystycznej przekracza wartość nominalną bonu
wypoczynkowego, osoba, na którą wystawiony został bon wypoczynkowy dopłaca różnicę.
6. Geovita nie ponosi odpowiedzialności za utratę bonów wypoczynkowych po ich przekazaniu
Kupującemu, a następnie po ich przekazaniu przez Kupującemu osobie, na którą został wystawiony
bon wypoczynkowy.
7. W przypadku utraty bonu wypoczynkowego odpowiednio przez Kupującego albo osobę, na którą
został wystawiony bon wypoczynkowy, podmiot odpowiedzialny za utratę nie ma w stosunku do
Geovita roszczenia o wydanie w zamian kolejnych bonów wypoczynkowych.
§ 4 Zasady realizacji bonu wypoczynkowego
1. Bon wypoczynkowy uprawnia do skorzystania z usług turystycznych w wybranym obiekcie Geovita
według aktualnej oferty zamieszonej na www.geovita.pl.
2. Dokonanie płatności bonem wypoczynkowym upoważnia do uzyskania rabatu za wybrane usługi
turystyczne w obiekcie Geovita. Wielkość rabatu uzależniona jest od łącznej wartości zakupionych
przez Kupującego bonów wypoczynkowych. Tabela rabatów stanowi załącznik do Regulaminu.
3. Osoba, na którą wystawiony jest bon wypoczynkowy samodzielnie realizuje bon według zasad
rezerwacji obowiązujących w danym obiekcie Geovita. Wykaz danych teleadresowych wszystkich
obiektów Geovita stanowi załącznik do Regulaminu i dostępny jest na stronie www.geovita.pl.
4. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem realizacji bonu
wypoczynkowego z zastrzeżeniem, że Geovita nie ponosi odpowiedzialności za brak wolnych miejsc
w danym obiekcie Geovita.
5. Po otrzymaniu od wybranego obiektu Geovita potwierdzenia rezerwacji (listem, faxem lub pocztą
e-mail), osoba, na którą został wystawiony bon wypoczynkowy, zobowiązana jest do poinformowania
tego obiektu o zamiarze wykorzystania bonu wypoczynkowego. I podanie jego oznaczenia i numeru.
6. W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 5, w potwierdzeniu rezerwacji Geovita wskaże rachunek
bankowy, na który musi być przelana opłata uzupełniająca. Osoba, na którą wystawiony jest bon,
określa sposób zapłaty różnicy pomiędzy wartością bonów wypoczynkowych a wartością
wykorzystanych usług w Obiekcie.

7. Osoba, na którą wystawiony jest bon zobowiązana jest oddać oryginał bonu uprawnionemu
pracownikowi recepcji danego obiektu Geovita niezwłocznie po przybyciu do danego obiektu.
8. Po pozytywnej weryfikacji bonów wypoczynkowych przez uprawnionego pracownika Geovita,
osoba, na którą wystawiony jest bon wypoczynkowy otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności za
zarezerwowaną usługę w danym obiekcie Geovita.
§ 5 Przetwarzanie danych osobowych
Osoba, na którą został wystawiony bon wypoczynkowy wyraża zgodę na umieszczenie jego danych
osobowych na bonie wypoczynkowym oraz przetwarzanie jego danych umieszczonych w
kwestionariuszu rezerwacji oraz informatycznej bazie Geovita dla potrzeb realizacji usługi
turystycznej.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania osób, na które zostały wystawione bony
wypoczynkowe o obowiązku zapoznania się z treścią aktualnego regulaminu opublikowanego na
stronie www.geovita.pl i obowiązku stosowania się do jego postanowień. W przypadku niespełnienia
powyższego obowiązku Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i na nim ciąży
obowiązek zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń osób, na które wystawiony został bon
wypoczynkowy.
2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część każdego zamówienia. 3. Kupujący, przy składaniu
zamówienia, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 4. Aktualna wersja
regulaminu opublikowana jest na stronie www.geovita.pl i może być w każdym czasie zmieniona.
TABELA RABATOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIONYCH BONÓW (w PLN netto)
10 000 - 20 000 zł
20 000 - 50 000 zł
50 000 - 75 000 zł
powyżej 75 000 zł

5% rabatu
7% rabatu
8% rabatu
10% rabatu

