Warunki płatności i anulacji rezerwacji grupowych
– Stena Line Scandinavia AB –

Warunki płatności
Zaliczka

w ciągu 7 dni po otrzymaniu
potwierdzenia rezerwacji

15% ceny rejsu

Dopłata (do pełnej kwoty ceny)

nie później niż do 14 dnia przed
datą rozpoczęcia rejsu

85% ceny rejsu

Warunki anulacji rezerwacji grupowych
Termin anulacji rezerwacji

Kwota obciążenia z powodu anulacji rezerwacji

-

do 30 dni przed datą rejsu

10%

-

od 29 do 15 dni przed datą rejsu

15%

-

od 14 do 4 dni przed datą rejsu

50%

-

3 dni lub mniej przed datą rejsu

100%



Za datę płatności uznaję się dzień wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Stena Line wskazany
w potwierdzeniu rezerwacji.



W przypadku braku wpłaty w terminie wymaganej kwoty zaliczki lub pełnej kwoty ceny rejsu (jeżeli cena
jest płatna w całości z uwagi na termin dokonania rezerwacji rejsu), nie dochodzi do zawarcia umowy,
zaś Stena Line jest uprawniona do anulowania założonej rezerwacji. Jeżeli po dokonaniu terminowej
wpłaty zaliczki na poczet ceny rejsu nie zostanie dochowany termin płatności pozostałej części ceny,
Stena Line uprawniona jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i anulowania
rezerwacji rejsu. W takim przypadku Stena Line może obciążyć Klienta kosztami rezygnacji z
uczestnictwa w rejsie (anulacji rezerwacji grupowej), na warunkach określonych powyżej w tabeli.



Kwota obciążenia z powodu anulacji rezerwacji (wyrażona procentowo) odnosi się do całkowitej ceny
rejsu przypadającej na jednego uczestnika rejsu, pomnożonej przez liczbę rezygnujących uczestników (w
tym całej grupy).



Niniejsze warunki płatności i anulacji rezerwacji grupowych stanowią integralną część potwierdzenia
rezerwacji dotyczącego zarezerwowanego przez Klienta rejsu.
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