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Podmienky a zodpovednosť!
1. Vaša karta musí byť aktívna, aby ste ju mohli používať! Tu si ju môžete skontrolovať 2. Ste povinní ukázať svoju Bulgaria Travel Card pri vstupe do každého objektu!
3. Pri návšteve reštaurácie, upozornite personál, že budete používať "Bulgaria Travel Card", aby Vám
mohla byť započítaná zľava.
4. Skôr ako navštívite Vami vybraný objekt, skontrolujte, aká je aktuálna zľava a jej podmienky na
našej webovej stránke.
Bulgaria Travel Card
1. BULGARIA TRAVEL CARD nie je zodpovedná za kvalitu zakúpeného tovaru, služieb ponúkaných
našimi partnermi, ktoré sú zverejnené na našich stránkach.
2. BULGARIA TRAVEL CARD nie je zodpovedná za služby a informácie poskytované našimi partnermi.
3. Bulgaria Travel Card nezaručuje, že "Hotel alebo Guest House", ktorý ste si zvolili bude mať voľné
miesta! Preto Vám odporúčame obrátiť sa na "hotel alebo Guest House" vopred.
5. Ak Vám náš partner odmietne poskytnú zľavu, ktorú sám zvolil pri zaradení na náš portál,
prosím ihneď nás informujte na email. Preveríme Vašu stažnosť a v prípade oprávnenej sťažnosti
daný objekt bude vyradený z nášho systému.
Podmienky použitia karty v hoteli
1. Keď si klient zakúpi kartu z hotela, v ktorom je ubytovaný, recepčná mu tú kartu predá akurát
bude mať deaktivané hotely a guest houses v danom meste NIE v regióne (a to po dobu jeho
pobytu v danom hoteli)
To platí pre všetky typy kariet.
2. Keď klient príde s voucherom do hotela a chce vystaviť kartu, recepčný je povinný vystaviť kartu so
všetkými zľavami, ktoré poskytujeme vrátane hotelov a guest houses.
3. Keď klient príde z ulice - buď videl, počul reklamu na Bulgaria Travel Card alebo mu bola
ponúknutá
recepciou, recepčný je povinný mu vystaviť kartu so všetkými zľavami vrátane hotelov a guest
houses.
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V prípade, že klient po zakúpení karty z hotela sa rozhodne, že sa chce ubytovať v tomto hoteli,
recepčný je povinná mu poskytnúť zľavu, pokiaľ ju máme v ponuke.
V prípade, že klient sa najprv ubytuje a potom si zakúpi kartu, recepčná mu zľavu na ubytovanie
neposkytne.
Pripomíname, že Bulgaria Travel Card nezaručuje, že "Hotel alebo Guest House", ktorý ste si zvolili
bude mať voľné miesta! Preto Vám odporúčame obrátiť sa na "hotel alebo Guest House" vopred.

