Kushtet kryesore
Oferta: Deri në 6% rimbursim për rezervimet e akomodimit.
Taksat dhe tarifat e tjera mund të mos merren parasysh në përllogaritjen e rimbursimit përfundimtar.
Klienti mund të përfitojë një rimbursim midis 3% dhe 6%, bazuar në llojin e pronës dhe normën
mesatare ditore që është e aplikueshëm.
Vlera e rimbursimit monetar shfaqet në faqen e dedikuar të internetit (celular ose desktop).
Periudha e programit: E vlefshme deri më 31 korrik, 2023
Kartat përfituese: Të gjitha kartet kredit/debit Mastercard
Hapat e ofertës:
1. Shkoni në faqen specifike tregtare për Mastercard (e cila jepet sipas kërkesës)
2. Hyni ose regjistrohuni me Booking.com
3. Kërkoni destinacionin ose akomodimin e parapëlqyer
4. Përdorni një kartë të vlefshme debiti ose krediti Mastercard për të plotësuar rezervimin.
Detajet dhe kërkesat:
Ky promovim është i vlefshëm VETËM për rezidentët e zotëruesve të kartave dhe për kartat e Debitit ose
të Kreditit Mastercard të lëshuara në vendet e mëposhtme: Shqipëri, Austri, Belgjikë, Bullgari, Kroaci,
Qipro, Danimarkë, Estoni, Ishujt Faroe, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Islandë, Irlandë, Itali,
Letoni, Lituani, Liehtenshtajn, Luksemburg, Maltë, Maqedoni, Monako, Mali i Zi, Norvegji, Rumani, San
Marino, Serbi, Slloveni, Suedi, Zvicër, Turqi, Mbretëri e Bashkuar.
Rezervimet e bëra me aplikacionin e Booking.com, nuk e përfitojnë këtë promocion.
Rezervimet e anuluara dhe në të cilat klienti “nuk është paraqitur” nuk janë të vlefshme për këtë ofertë.
Çmimi do të jepet të paktën 64 ditë kalendarike nga përfundimi i qëndrimit në akomodimin e caktuar.
Akomodimet, pagesa e të cilave nuk mund të kryhet me kartë krediti, nuk janë pjesë e ofertës. Këto
akomodime pranojnë pagesa vetëm me lekë në dorë dhe nuk kanë të publikuar në listën e tyre simbolin
e “rimbursimit”.
Kushtet dhe afatet e rimbursimit dhe të Portofolit të Rezervimit:

Shpërblimi do të hidhet si kredit në Portofolin e Rezervimit të përdoruesit (Krediti i Portofolit).
Shpërblimi mund të përdoret për një rezervim tjetër ose mund të transferohet në një kartë të vlefshme
krediti/debiti.

Transferimi në një kartë krediti/debiti:
Përdoruesi duhet të ketë një llogari të vlefshme në Booking.com dhe nëse shpërblimi do të hidhet në një
kartë krediti, ai duhet të ketë të regjistruar në llogari të gjithë informacionin e përditësuar të kartës së
tij/saj të vlefshme të kreditit.
Krediti i Portofolit mund të përdoret vetëm për pronat që pranojnë pagesa përmes “Portofolit të
rezervimit”.
Rezervimet e paguara me “Kreditin e Portofolit” të fituar më parë nuk mund të kualifikohen për të fituar
kreditë të tjera shtesë.
Shuma maksimale e Kreditit të Portofolit që do të japë Booking.com B.V. është 1000 Euro për rezervim.
Krediti i Portofolit do t'i jepet vetëm përdoruesit që ka bërë rezervimin.
Kreditet e Portofolit kanë një periudhë skadimi që përcaktohet herë pas here nga Booking.com.
Për kredite të ndryshme mund të aplikohen periudha të ndryshme skadimi. Data e skadimit të secilit
Kredit Portofoli mund të gjendet në rubrikën e veçorive të llogarisë së përdoruesit.
Këtu jepet një përshkrim i kushteve të plota të përdorimit të Portofolit të Rezervimit dhe Kreditit të
Portofolit janë përshkruar (kërkohet hyrja në llogari). Në rast të ndonjë mospërputhjeje ose mospajtimi
lidhur me përmbajtjen e kushteve të përmbledhura të përdorimit, atëherë, kushtet e plota të
përdorimit, në masën e lejuar nga ligji, do të zbatohen, do të mbizotërojnë dhe do të jenë
përfundimtare.
Kjo ofertë i nënshtrohet kushteve dhe afateve të përcaktuara në Booking.com. Në rast
mosmarrëveshjeje, vendimi i Booking.com do të jetë përfundimtar.
Të gjitha kushtet e promocionit duhet të plotësohen në momentin e kryerjes së rezervimit; nuk do të
lejohen pretendime prapavepruese.
Për çdo pyetje ose problem që të keni lidhur me ofertën, kontaktoni Shërbimin e Klientit të Booking.com
në:
https://www.booking.com/content/contact-us.html

