Lato 2021
WAKACJE znów na wyciągnięcie ręki
16.07.2021- 2.08.2021

1. Przy zakupie oferty na Lato 2021 otrzymujesz REGO BON 2022: 50zł/osoba dorosła
2. Test dla wszystkich 50% ceny!
3. Jedna Zmiana w Rezerwacji – do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy – 59zł
4. NISKA ZALICZKA jedyne 15%, dopłata do 100% na 30 dni przed wyjazdem
5. Rezygnacja do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy- to koszt tylko 19% ceny!
6. Bezpieczeństwo Niezmienności Ceny za 59zł/os
7. Promocja łączy się z Rabatem dla Stałych Klientów 2%
8. Dodatkowy Rabat Reklamowy za zgody marketingowe 1% dla Stałych i Nowych Klientów
9. Pobyt dziecka w hotelu GRATIS
10. Ubezpieczenie rozszerzone GRATIS:
a. od zachorowania w następstwie epidemii (również COVID-19)
b. KL do 30 000 eur, NNW do 3 000 eur, bagaż do 200 eur
c. obejmujące choroby przewlekłe
11. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji jedyne 50zł/os
12. Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa na 24h przed rozpoczęciem i 24h po zakończeniu imprezy!
13. Promocyjne ubezpieczenie na wypadek izolacji/ kwarantanny w miejscu wypoczynku oraz
późniejszego powrotu od 20zł.
REGULAMIN
Promocja trwa od 16.07.2021- 2.08.2021i obejmuje wybrane oferty z terminem realizacji od 01.06.2021 31.10.2021 na kierunkach, którymi dysponuje Biuro Rego Bis (wyłącznie zagraniczne wyjazdy autokarowe
oraz czarterowe. Promocja nie obowiązuje przy imprezach w Polsce, pakietowaniu i imprezach typu
‘express’). Każda impreza ma ograniczoną ilość miejsc przeznaczoną do sprzedaży w czasie promocji.
1. REGO BON 2022: 50zł/osoba dorosła. Do każdej rezerwacji zostanie wystawiony kod zniżkowy do
wykorzystania na sezon 2022 na wyjazdy w terminie 20.04.2022 - 31.10.2022 na kierunkach, którymi
dysponuje Biuro Rego Bis (szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne u Organizatora). Dla każdej
osoby pełnopłatnej bon o wysokości 50zł.
2. Testy dla wszystkich 50% zniżki
Test przed wylotem powinien zostać wykonany zgodnie z zasadami panującymi w kraju docelowy, a
zgodnie

z
polskim
rozporządzeniem do 48h od powrotu do Polski. Punkty współpracujące z Rego Bis dostępne u
Organizatora oraz publikowane na podstronie stronie https://www.rego-bis.pl/artykul/testy-pcr-iantygenowe/
Promocyjne ceny testów:
Laboratoria ALAB
Test antygenowy w jedną stronę 90zł
Test PCR w jedną stronę 250zł
Laboratoria DIAGNOSTYKA
TEST ANTYGENOWY DIAGNOSTYKA PRZYLOT /(TEST) ANTYGEN DGP TYLKO PO POLSKU 80 PLN
TEST ANTYGENOWY DIAGNOSTYKA WYLOT 110PLN
TEST PCR DIAGNOSTYKA WYLOT/(TEST) PCR DGW – cena 290 PLN z wersją anglojęzyczną
TEST PCR DIAGNOSTYKA PRZYLOT/ (TEST) PCR DGP – cena 260 PLN – tylko po polsku\
3. Jednokrotna Zmiana Rezerwacji za 59zł- daje możliwość jednokrotnej zmiany rezerwacji tj. uczestnika,
bądź hotelu w ramach tej samej destynacji do 21 dni przed planowany wyjazdem. Przy wyborze innej
oferty będzie obowiązywała jej cena z dnia zakładania rezerwacji (wyjazdy autokarowe oraz czarterowe,
poza pakietowaniem oraz poza Polską). Dzięki tej usłudze można zmienić termin wyjazdu, długość
pobytu (na większą lub tę samą), hotel, rodzaj pokoju, lotnisko w Polsce. Zmiany dokonywane mogą być
wyłącznie w obrębie jednego sezonu i pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
4. Warunkiem udziału w promocji jest wpłata zaliczki w wysokości 15% (do 48h po założeniu rezerwacji).
Końcowa dopłata do 100% wartości do 30 dni przed planowanym rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.
5. Rezygnacja do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy- to koszt tylko 19% ceny! Jeśli Klient zdecyduje się
zrezygnować do 21 dni przed wylotem/wyjazdem- traci 19% wartości rezerwacji. Bis (wyłącznie
zagraniczne wyjazdy autokarowe oraz czarterowe. Promocja nie obowiązuje przy imprezach w Polsce,
pakietowaniu i imprezach typu ‘express’).
6. Bezpieczeństwo Niezmienności Ceny- dodatkowa usługa w wyjątkowej cenie 59 PLN /os. Usługa
gwarantuję, że przy wzroście ceny nie zostaną naliczone opłaty.
7. Dodatkowy rabat 2% dla Stałych Klientów, którzy co najmniej 1 raz korzystali z oferty Rego-Bis.
Warunkiem przyznania rabatu jest przedstawienie numeru rezerwacji bądź kopii umowy Imprezy, której
klient był uczestnikiem i zgłoszenie tego faktu natychmiastowo po założeniu rezerwacji (maksymalnie do
7 dni od potwierdzenia rezerwacji).
8. Dodatkowy Rabat Reklamowy za zgody marketingowe 1% dla Stałych i Nowych Klientów. Każdy Klient
– po zalogowaniu się do panelu Klienta pod adresem: https://www.rego-bis.pl/index.php/strefaklienta/logowanie/ zaznaczając zgody marketingowe pozwalające Organizatorowi na użycie adresu
email i numeru telefonu w celu przesyłania informacji dotyczących rezerwacji oraz przekazywanie

materiałów marketingowych i reklamowych drogą elektroniczną (email) oraz sms’em uzyskując rabat na
rezerwację w wysokości ok. 1%.
9. W wybranych hotelach pobyt pierwszego dziecka w określonym wieku jest bezpłatny (lista dostępna u
touroperatora), natomiast należy uiścić opłatę za przelot/przejazd, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
Turystyczny Fundusz Pomocowy, koszt ubezpieczenia- zgodnie z cennikiem oraz inne usługi dodatkowe.
10. Rozszerzone ubezpieczenie (KL, NNW, choroby przewlekłe) oraz od zachorowania w następstwie
epidemii GRATIS.
11. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej z przyczyn nagłych,
określonych polisą UBEZPIECZYCIELA. Koszt ubezpieczenia w okresie promocyjnym wynosi 50zł/os.
Odszkodowanie wypłacane jest przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe zgodnie z jego warunkami
ubezpieczenia. Koszty rezygnacji mogą zostać naliczone do 72h od potwierdzenia rezerwacji.
Promocyjne ubezpieczenie obejmuje wyłącznie zagraniczne wyjazdy autokarowe oraz czarterowe.
Promocja nie obowiązuje przy imprezach w Polsce, pakietowaniu i imprezach typu ‘express’. Uczestnik
imprezy ubezpieczony jest przez Organizatora w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Wszyscy klienci
objęci są ochroną ubezpieczeniową KL na kwotę do 30.000E poza granicą, NNW do 3.000 E na wypadek
śmierci, ubezpieczenie bagażu podróżnego do 200E. Ubezpieczenie zawiera ryzyko następstw chorób
przewlekłych i nowotworowych.
12. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków rozpoczyna
się od chwili opuszczenia przez Ubezpieczonego miejsca zamieszkania na terenie RP lub kraju rezydencji
w celu wyjazdu za granicę, a kończy się z chwilą powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na
terenie RP lub kraju rezydencji, nie dłużej jednak niż w przeciągu 24 godzin od momentu wyjścia z
miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zamieszkania . Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa przy
powrocie do RP lub kraju rezydencji zostaje wydłużona w przypadku awarii, opóźnienia środka
transportu do 24 h. Warunki ubezpieczenia dostępne są w biurze organizatora i na stronie www.regobis.pl
13. Promocyjne ubezpieczenie na wypadek izolacji/ kwarantanny w miejscu wypoczynku oraz
późniejszego powrotu od 20zł. Kalkulacja dostępna u Organizatora. Ubezpieczenie dostępne przy
każdej ofercie.

