BON TURYSTYCZNY W HOTELU DWÓR POMORSKI
Realizujemy Bon Turystyczny w naszym hotelu
Najważniejsze informacje dotyczące bonu:
I. Hotel DWÓR POMORSKI został zarejestrowany na platformie Polskiej Organizacji
Turystycznej i można w nim realizować bon turystyczny, czyli opłacać nim swój pobyt
z dzieckiem (lub dziećmi), na które został wystawiony.
II. By zrealizować bon, pobyt musi być z dzieckiem, na które wystawiony został bon.
III. Bon ma wartość 500 zł na 1 dziecko.
IV. Bon można otrzymać poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, używając
profilu zaufanego lub profilu w bankowości elektronicznej swojego banku.
V. Bonem można płacić wiele razy, do łącznej kwoty usług 500 zł. Na portalu PUE ZUS
można sprawdzić wysokość pozostałej do wykorzystania kwoty.
VI. Hotel nie dokonuje zwrotów za niewykorzystaną kwotę bonu.
VII. Bonem można płacić za usługę gastronomiczną oraz usługi strefy SPA, jeśli wchodzi ona
w zakres pakietu pobytowego opłacanego bonem. Bonem nie można płacić wyłącznie za
usługę gastronomiczną świadczoną w hotelu oraz usługi strefy SPA jeżeli nie są one
częścią pakietu noclegowego.
VIII. Jeżeli usługa, za którą Gość płaci bonem, przekracza jego wartość, resztę kwoty dopłaca
się gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Recepcji.
IX. Za usługę można zapłacić kilkoma bonami, jeśli realizuje się pobyt z kilkorgiem dzieci, na
które przysługuje bon.
X. Bon można zrealizować od 1 sierpnia 2020 do 31 marca 2022.
XI. Bon turystyczny to ciąg 16 znaków, który otrzymujecie jako wiadomość sms na podany,
w epue zus, numer telefonu lub adres email. Rozliczając pobyt w hotelu, podajecie się
ciąg znaków bonu oraz kod obsługi płatności, który Recepcjonista wpisuje w aplikacje PUE
ZUS i pobiera odpowiednią kwotę z wartości bonu. Gość otrzymuje smsem kod do
potwierdzenia płatności.
XII. W naszym hotelu realizujemy bony na usługi dokonane bezpośrednio, tj. drogą mailową na
adres recepcja@dworpomorski.pl, telefonicznie pod nr tel. 947127506 – bon nie jest
realizowany przy rezerwacjach przez portale tj. booking, travelist, triverna itp.
XIII. Nie wystawiamy faktury VAT na firmę za usługi opłacone bonem turystycznym.

