Betingelser for Vacansoleil Gavekort
Vacansoleil’s Gavekort kan bruges til at glæde andre, for at give en personlig ”tak”, lykønske eller blot for at gøre en nær
vens eller familiemedlems dag bedre.
Gavekortet kan bruges i alle anledninger og du kan selv bestemme gavekortets værdi.
Betingelserne er kun gældende for booking gennem Vacansoleil og kan bruges som hel eller delvis betaling for en ny
booking. Gavekortet udstedes af Vacansoleil Danmark og kan ikke veksles til kontanter eller bruges på anden vis end som
betaling af nye bookinger. Eventuelt overskydende beløb på gavekortet udbetales ikke, men overføres til en anden ny
booking.
Gavekortet er påført en unik kode, som eneste identifikation. Gavekortet kan derfor overdrages til 3. mand. Gavekortet kan
af samme grund ikke erstattes, hvis det beskadiges eller bortkommer.
Vacansoleil forbeholder sig ret til ændringer i betingelserne. De, til enhver tid, gældende betingelser er tilgængelig på
internettet www.vacansoleil.dk/jeres-garantier. Vi opfordrer indehaveren af gavekortet at holde sig orienteret på denne
internetside om eventuelle ændringer i betingelserne. Skulle der være spørgsmål der ikke er afklaret bør disse rettes til
ledelsen i Vacansoleil.
Personlige oplysninger
Alle personlige oplysninger bliver opbevaret alene tilgængelig for Vacansoleil’s organisation og udleveres ikke til 3. mand.
Annullering af bestilling
En booking der endnu ikke er afregnet med Vacansoleil gavekort kan annulleres. Når betaling er foretaget helt eller delvist
med gavekortet, kan bookingen ikke annulleres.
Priser og betaling
Prisen på gavekortet er anført i danske kroner.
Betalingsbetingelserne er anført på faktura. Når fakturaen er betalt fremsendes Vacansoleil gavekortet med posten.
Værdi
Gavekortet kan på intet tidspunkt veksles til kontanter helt eller delvist eller på anden vis benyttes til andet end
betalingsmiddel for bookingerne og services på Vacansoleil’s destinationer.
Bortkomst
gavekortet der bortkommer, bliver stjålet eller på anden vis mistes erstattes IKKE af Vacansoleil. Det er, den til enhver tid,
ejer af gavekortet, der har ansvaret for forsvarlig opbevaring af gavekortet.
Gældende
Vacansoleil gavekort er gældende i ubegrænset periode efter udstedelse.
Brug af Gavekort
Ejeren af gavekortet kan bruge værdien ved booking telefonisk hos Vacansoleil. Modregningen af gavekortets værdi vil
fremgå af den samlede faktura under punktet ”Rabat”. Koden på gavekortet skal oplyses ved booking. Værdi af gavekort
kan ikke benyttes på allerede foretaget bookinger eller på bookinger foretaget via internettet.
Ved brug af hele-/restbeløb på gavekort, sendes gavekortet med post til Vacansoleil.
Er booking for et samlet beløb højere end gavekortets værdi skal ejeren indbetale differencen. Er faktura beløbet under
værdien af gavekortet vil differencen overgå til kommende nye bookinger under samme unikke kode.
Det er muligt at benytte flere gavekort på samme booking. Gavekortet er gældende for alle Vacansoleils campingpladser i
alle perioder. Gavekortet kan også benyttes som betaling af ekstra såsom forsikringer, babypakke osv., når disse købes hos
Vacansoleil under bookingen. Ekstra omkostninger der skal betales på pladsen kan ikke betales med gavekortet; turistskat,
aircondition og lignende.
En eventuel tilkøbt afbestillingsforsikring gælder for hele bookings faktura beløb – altså ikke kun for den del betalt med
gavekort eller for den del indbetalt efter brug af gavekortet. Ved en eventuel brug af afbestillingsforsikring vil Vacansoleil
udstede nyt gavekort identisk med værdien af det brugte gavekort.
De almindelige betingelser for annullering er også gældende for booking betalt helt eller delvist med gavekort.
Betingelserne er tilgængelig Vacansoleil’s hjemmeside: www.vacansoleil.dk/om-vacansoleil/vigtig-information –
Lejebetingelser. Vacansoleil gavekortet er en vigtig del af de generelle forretningsbetingelser informeret på Vacansoleils
hjemmeside.

