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I. Czym jest Voucher/Cegiełka 
Jest to bon o wartości 100 PLN lub 200 PLN, do wykorzystania do dnia 31.12.2021 roku. 
 

1. Umożliwiamy realizację dwóch rodzajów voucherów: 
a) Voucher zakupiony na konkretną usługę świadczoną przez Pro-Skippers Group Sp. z o.o.  

(Pro-Skippers) np. na czarter, rejs lub szkolenie – w ramach dostępnej oferty 2020-2021, zamieszczonej na 
stronie internetowej:  
www.pro-skippers.com 

b) Voucher pieniężny bez konkretyzowania rodzaju usługi, umożliwiający wybór usługi lub usług 
spośród dostępnej oferty 2020-2021, zamieszczonej na stronie internetowej:  
www.pro-skippers.com 

 
II. Wystawienie Umowy i przekazanie Vouchera 

1. Umowę na wykorzystanie vouchera wystawiamy elektronicznie i przesyłamy na wskazany przez klienta 
adres e-mail. 

2. Osobie zakupującej, wraz z Umową, wysyłamy drogą elektroniczną voucher (w formacie .jpg lub .pdf). 
3. Voucher uznajemy za zakupiony i ważny po dokonaniu wpłaty przez klienta jego nominalnej wartości lub 

jej wielokrotności.  

 
III. Dodatkowe warunki wykorzystania VOUCHERU PODARUNKOWEGO 

1. Voucher uprawnia do skorzystania z niego w latach 2020 – 2021.  
2. Voucher niewykorzystany w wyznaczonym terminie przepada bezzwrotnie. 
3. W przypadku vouchera zakupionego na konkretną usługę (czarter/rejs/szkolenie) dopuszczamy zmianę 

wykorzystania vouchera w ramach dostępnej oferty 2020-2021. Posiadacz vouchera może zmienić termin 
konkretnej usługi lub zamiast wykupionej wybrać inną z aktualnej ofert Pro-Skippers, z zastrzeżeniem, że 
poinformuje o chęci zmiany minimum 30 dni przed jej rozpoczęciem. Jeśli nastąpi to później, chęć zmiany 
nie będzie uwzględniona.  

4. Jeśli zmiana usługi wiąże się z różnicą w cenie, to: 
a) w sytuacji, gdy inna usługa przewyższa cenę usługi wcześniej zakupionej, klient zobowiązany jest 

dopłacić różnicę; 
b) w przypadku, gdy inna usługa jest tańsza, niż pierwotnie zakupiona, klient nie otrzyma zwrotu różnicy 

kosztów, może jednak wybrać kilka usług, aby jak najpełniej wykorzystać kwotę z zakupionego vouchera. 
5. Chęć zmiany wykupionego vouchera (na inny termin lub na inną usługę) musi być każdorazowo zgłaszana 

do biura, minimum 30 dni przed rozpoczęciem usługi, na którą voucher został wykupiony. 
6. Z tytułu nie wykorzystania vouchera do 31.12.2021 roku, klient nie może żądać zwrotu dokonanej wpłaty. 
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