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Podmínky a odpovědnost!
1. Vaše karta musí být aktivní, abyste ji mohli používat!
2. Jste povinni ukázat svoji Bulgaria Pass Card při vstupu do každého objektu!
3. Při návštěvě restaurace, upozorněte personál, že budete používat "Bulgaria Travel Card", aby Vám
mohla být započtěna sleva.
4. Dříve než navštívíte Vámi vybraný objekt, zkontrolujte, jaká je aktuální sleva a její podmínky na naší
webové stránce.
Bulgaria Travel Card
1. BULGARIA TRAVEL CARD není zodpovědná za kvalitu zakoupeného zboží, služeb nabízených
našimi partnery, které jsou zveřejněny na našich stránkách.
2. BULGARIA TRAVEL CARD není zodpovědná za služby a informace poskytované našimi partnery.
3. Bulgaria TRAVEL CARD nezaručuje, že "Hotel nebo Guest House", který jste si zvolili bude mít volná
místa! Proto Vám doporučujeme obrátit se na "hotel nebo Guest House" předem.
4. Pokud dojde, že Vám náš partner odmítne poskytnou slevu, kterou sám zvolil při zařazení na náš
portál, prosím ihned nás informujte na email. adrese. Prověříme Vaší situaci a v případě
oprávněné stížnosti daný objekt bude vyřazen z našeho systému.
Podminky použití karty v hotelu
1. Klient, když si zakoupí kartu z hotelu, ve kterém je ubytován, recepční mu tu kartu prodá akorát
bude mít deaktivané hotely a guest houses v daném městě NE v regionu (a to po dobu jeho
pobytu v daném hotelu). To platí pro všechny typy karet.
2. Když klient přijde osobně do autorizovaného ubytovacího zařízení, které je prodejcem karty - buď
viděl, slyšel reklamu na Bulgaria Travel Card anebo mu byla nabídnuta recepcí, recepční je povinný
mu v případě zájmu prodat kartu Bulgaria Travel Card za předem určenou cenu a v původním
balení.
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V případě, že klient po zakoupení karty z hotelu se rozhodne, že se chce ubytovat v tomto hotelu,
rečepční je povinna mu poskytnout slevu, pokud my ji máme v nabídce.
V případě, že klient se napřed ubytuje a poté si zakoupí kartu, recepční mu slevu na ubytování
neposkytne viz možnost první.
Připomíname, že Bulgaria Travel Card nezaručuje, že "Hotel nebo Guest House", který jste si zvolili bude
mít volná místa! Proto Vám doporučujeme obrátit se na "hotel nebo Guest House" předem.

