REGULAMIN
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.epnt.pl/loty-widokowe
prowadzony jest przez Aeroklub Nowy Targ z siedzibą w Nowym Targu, ul.
Lotników 1, NIP: 7352451538, KRS: 0000041770, REGON: 492703766, adres
poczty elektronicznej: info@lotywidokowe24.pl , numer telefonu: tel. +48
730 307 837, +48 18 264 66 16.
2. Reklamacja - w ciągu 14 dni od otrzymania VOUCHERA, jeżeli nie został
jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, kupujący może odstąpić od umowy
i zrezygnować z realizacji VOUCHERA bez podania przyczyn, zawiadamiając
o tym Aeroklub Nowy Targ pisemnie lub na adres info@lotywidokowe24.pl.
Wpłacona kwota zostanie zwrócona na podany nr konta lub za
pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.
3. Voucher zakupiony po 01.12.2016 może być zrealizowany w terminie do
30.10.2017r. Termin realizacji nie dotyczy voucherów zakupionych
w promocji.
4. Ważność vouchera nie podlega przedłużeniu.
5. Voucher wystawiony jest na daną osobę i nie podlega wymianie na środki
finansowe.
6. Rezerwacji terminu realizacji należy dokonać mailowo lub telefonicznie co
najmniej 7 dni wcześniej.
7. Na lot w zależności od jego czasu trwania i jego organizację należy
zarezerwować sobie około od 30 minut do 2 godzin.
8. O zmianie terminu lotu należy poinformować Aeroklub Nowy Targ nie
później niż 1 dzień wcześniej przed zaplanowanym terminem lotu.
9. W przypadku nie zachowania terminu, o którym mowa w pkt.8 lub
niestawienia się na lot w ustalonym terminie, zaproszenie (wpłatę) uważa się
za wykorzystane.
10. Loty szybowcowe i samolotowe wykonywane są wyłącznie z lotniska
w Nowym Targu, natomiast loty balonem z dowolnego miejsca po
wcześniejszym uzgodnieniu z pilotem.
11. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Aeroklub Nowy
Targ może zmienić termin wykonania lotu. W przypadku nagłej zmiany
pogody lub złego stanu nawierzchni lotniska Aeroklub Nowy Targ może
odmówić wykonania usługi ze względów bezpieczeństwa. W obydwu
przypadkach ustala się nowy termin, a Klient nie może żądać od Aeroklubu
Nowy Targ zwrotu poniesionych kosztów np. dojazdu czy noclegu.

