U NAS ZREALIZUJESZ BON TURYSTYCZNY.
SZANOWNI GOŚCIE!
ZNAJDZIECIE NAS POD NAZWĄ
STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”.

I.

CZY AKTCEPTUJEMY BONY?

Hotel Zamek Pułtusk***Dom Polonii honoruje bony turystyczne, które
zostały zatwierdzone i wprowadzone przez Ministerstwo Rozwoju.
W dniu 1 sierpnia Polski Bon Turystyczny został wprowadzony w życie
i może zostać użyty w rozliczeniu w naszym hotelu za pobyt, w którym
uczestniczy dziecko. Bonem można uregulować należności za pobyt
korzystając z Zamkowych Pakietów Rodzinnych.
II.

WARTOŚĆ BONU I TERMIN JEGO WAŻNOŚCI.

Bon w wysokości 500 zł będzie przysługiwać na każde dziecko. W przypadku
dziecka niepełnosprawnego osoba uprawniona otrzyma dodatkowy bon
o wysokości 500 zł ( w sumie 1.000 zł ). Bon jest wolny od podatku i nie
wlicza się go do wysokości dochodu. Bon jest ważny do 31 marca 2022r.
III.

ZA JAKIE USŁUGI W NASZYM HOTELU MOŻNA PŁACIĆ BONEM?

Bon zrealizowany może być tylko i wyłącznie na usługi z udziałem dziecka.
Płatność bonem turystycznym będzie możliwa za:
- usługi hotelowe ( nocleg ),
- Zamkowe Pakiety Rodzinne
*szczegóły oferty dostępne pod linkiem https://www.zamekpultusk.pl/wypoczynek.
Nie ma możliwości zapłaty bonem turystycznym tylko za wyżywienie.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtusku
000034914
ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk, tel.: +48 23 692 90 00, fax: +48 23 692 05 24
e-mail: recepcja@zamekpultusk.pl

NIP: 526-030-03-68, REGON: 000779213-00093, KRS:
PEKAO SA: 63 1240 5282 1111 0000 4889 8384
www.zamekpultusk.pl

IV.

CO GDY KWOTA USŁUGI PRZEWYŻSZA WARTOŚĆ BONU?

Płatność za pomocą bonu będzie możliwa również w przypadku, gdy wartość
usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej przekracza jego wartość.
Pozostała kwota musi zostać uregulowana gotówką, kartą lub przelewem.
V.

JAK UZYSKAĆ BON?

Nie trzeba dodatkowych wniosków o przyznanie bonu. Trzeba go będzie
jedynie aktywować. Bon będzie generowany w systemie teleinformatycznym
dostarczonym i prowadzonym przez ZUS. W celu aktywacji bonu konieczne
będzie zalogowanie się przez osobę uprawnioną w systemie PUE ZUS
i potwierdzenie poprawności danych lub dokonanie aktualizacji danych
dotyczących adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.
VI.

JAK REALIZOWAĆ BON W NASZYM HOTELU?

Hotel rozlicza należności bonem za rezerwacje dokonane bezpośrednio
w hotelu:
- telefonicznie: 23 692 90 01, 23 692 90 02
- mailowo: recepcja @zamekpultusk.pl.
Podczas zameldowania recepcjonista poprosi o 16 – sto cyfrowy kod,
a następnie posłuży się nim blokując określoną wartość środków na poczet
pobytu na platformie ZUS. Proces ten wymaga uwierzytelnienia, dlatego
otrzymacie Państwo sms oraz email z kodem PIN, który potrzebujemy do
dokończenia blokady środków na Państwa koncie na poczet realizowanej
u nas rezerwacji. Dlatego prosimy abyście Państwo mieli dostęp do telefonu
lub skrzynki mailowej, które podaliście Państwo w PUE ZUS.
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