
Ecco Holiday Sp. z o.o.
Al. Solidarności 46, 61-696 Poznań, Poland
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www.eccoholiday.com
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Kapitał zakładowy spółki: 
35 100 000,00 zł 

KRS 0000082342, VIII Wydział Gospodarczy KRS 
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

NIP 9511773682 
REGON 012797354

1. Polski Bon Turystyczny (zwany w dalej Bonem) umożliwia dokonanie płatności za rezerwację, o której mowa w pkt. 
2 poniżej, w której co najmniej jeden uczestnik jest dzieckiem (osobą, która nie ukończyła 18 lat). Świadczenie 
w formie Bonu przysługuje osobie uprawnionej wymienionej w art. 4 ustawy z dnia 15.07.2020 r. o Polskim Bonie 
Turystycznym.

2.  Za pomocą Bonu dokonuje się płatności za każdą imprezę turystyczną/usługę hotelarską (również ofert kalkulowanych 
na indywidualnie zapytanie) realizowaną w Polsce, zakupioną w Ecco Holiday Sp. z. o. o. (zwanym dalej Ecco 
Holiday). Jeśli cena imprezy/usługi jest wyższa niż środki dostępne w ramach Bonu, Klient (osoba zawierająca 
z Ecco Holiday umowę, której przysługuje świadczenie w formie Bonu) zobowiązany jest dopłacić różnicę.

3. Ecco Holiday honoruje płatność Polskim Bonem Turystycznym wyłącznie dla rezerwacji potwierdzonej. 

4. Prawo do dokonywania płatności za pomocą Bonu wygasa w dniu 31 marca 2022 r.

5. W przypadku odrzucenia lub odmowy płatności Bonem przez PUE ZUS, Klient zobowiązany jest pokryć brakującą 
kwotę ze środków własnych i ewentualne roszczenia kierować bezpośrednio do PUE ZUS.

6. Realizacja Polskiego Bonu Turystycznego przez Ecco Holiday jest możliwa po uprzedniej aktywacji Bonu przez 
osobę uprawnioną (która posiada profil w PUE ZUS i  której przysługuje świadczenie w formie Bonu) zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 15.07.2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym.

7. Klient zawierając (podpisując) z Ecco Holiday umowę oraz deklarując płatność Polskim Bonem Turystycznym 
oświadcza, iż dokonał aktywacji Bonu,  a świadczenie w formie Bonu nie zostało wyczerpane. 

8. Bon można wykorzystać przy zapłacie zaliczki lub jako dopłatę do rezerwacji. 

9. Recepcjonistą (osobą, uprawnioną do wprowadzania i weryfikacji płatności Bonem) jest wyłącznie pracownik Ecco 
Holiday zarejestrowany w PUE ZUS.

10. W celu realizacji płatności Bonem Klient lub pracownik/agent Ecco Holiday (w imieniu Klienta) w momencie 
rezerwacji jest zobowiązany do przesłania na adres mailowy bon@eccoholiday.com następujących danych: 

• nr rezerwacji Ecco Holiday;

• kod obsługi płatności Bonu, który osoba uprawniona otrzymała na adres mailowy;

• aktualny, podany w PUE ZUS nr telefonu komórkowego wskazany do obsługi Bonu;

• kwotę Bonu, która ma zostać wykorzystana jako forma płatności za rezerwację.

11. Po  potwierdzeniu rezerwacji przez Ecco Holiday, recepcjonista skontaktuje się bezpośrednio z Klientem, aby 
dokończyć proces płatności Bonem.

12. W przypadku niezrealizowania świadczenia przez Ecco Holiday środki odpowiadające wartości Bonu zostaną 
zwrócone na  rachunek bankowy Polskiej Organizacji Turystycznej z podaniem numeru Bonu (art.7 pkt. 3 ustawy 
z dnia 15.07.2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym).

13. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 15.07.2020 r. o Polskim Bonie 
Turystycznym.

Zasady realizacji płatności za wypoczynek w Polsce 
zakupiony w Ecco Holiday Sp. z. o. o. 

z wykorzystaniem Polskiego Bonu Turystycznego


