Kā ceļot lētāk?
2019

IMPRO piedāvā izdevīgus noteikumus ceļojuma apmaksai.
Veicot iemaksu (iemaksājot depozītu) ceļojumiem nākamajā gadā,
nodrošiniet atlaidi un priekšrocību iekāpt autobusā kā vienam no pirmajiem!

Depozītatlaides ceļojumiem, kas sākas no 2019.gada 1.marta līdz 30.aprīlim
ja iemaksa veikta līdz
2018.gada 1.septembrim
(ieskaitot)

ceļojumiem grupā ar autobusu

5%

ceļojumiem grupā ar lidmašīnu, kā arī ceļojumiem,
kuros tikai turpceļš vai atpakaļceļš ir ar lidmašīnu

5%

Lai izmantotu priekšrocību iekāpt autobusā kā vienam no pirmajiem, izvēlētajam ceļojumam jāreģistrējas
IMPRO birojā vai pie IMPRO sadarbības partneriem līdz 01.02.2019. (ieskaitot). Piesakoties ceļojumam
vēlāk, atlaide saglabājas, taču iekāpšanas secību autobusā savlaicīgās iemaksas datums vairs neietekmēs.

Depozītatlaides ceļojumiem, kas sākas no 2019.gada 1.maija līdz 31.decembrim
ja iemaksa veikta līdz
2018.gada 1.decembrim
(ieskaitot)

ceļojumiem grupā ar autobusu

9%

ceļojumiem grupā ar lidmašīnu, kā arī ceļojumiem,
kuros tikai turpceļš vai atpakaļceļš ir ar lidmašīnu

5%

Lai izmantotu priekšrocību iekāpt autobusā kā vienam no pirmajiem, izvēlētajam ceļojumam jāreģistrējas
IMPRO birojā vai pie IMPRO sadarbības partneriem līdz 01.03.2019. (ieskaitot). Piesakoties ceļojumam
vēlāk, atlaide saglabājas, taču iekāpšanas secību autobusā savlaicīgās iemaksas datums vairs neietekmēs.

Atlaižu nosacījumi
Atlaidi aprēķina no summas, kas piesaistīta vienas personas vienai rezervācijai, nepārsniedz plānotā
ceļojuma cenu un ir vienāda vai lielāka par:
EUR 45 – ceļojumiem ar autobusu
EUR 425 – ceļojumiem ar lidmašīnu, kā arī ceļojumiem, kuros tikai turpceļš vai atceļš ir ar lidmašīnu
Depozītiemaksas iespējams veikt tikai IMPRO kasē (RLB, Merķela ielā 13 – 122, Rīgā) vai bankas
kontā (SIA IMPRO CEĻOJUMI, Reģ. Nr. LV40003235627, Swedbank, LV02HABA0001408051509).
Depozītatlaidi neaprēķina papildus pakalpojumu izmaksām (papildvieta autobusā, vienvietīga istaba u.c.)
Ceļojumam pēc klienta izvēles iespējams piemērot tikai vienu no atlaižu veidiem (depozīta atlaide vai
bērnu/pēdējās dienas cenas u.c. iespējamo akciju atlaide).
Depozītiemaksu veicējiem IMPRO negarantē vietu pieejamību grupā, ja pieteikuma reģistrācijas brīdī
izvēlētajā ceļojumā brīvu vietu vairs nav!
Dāvanu kartes nenodrošina depozīta atlaidi!
Depozītiemaksas, kas netiks izmantotas 2019.gada ceļojumiem, var izmantot nākamajās sezonās vai,
uzrādot čeku, IMPRO kasē saņemt atpakaļ (bankas maksājumus atmaksā pēc iesnieguma saņemšanas).
Iekāpšanas secība autobusā IMPRO ceļojumos tiek noteikta atbilstoši pirmās iemaksas datumam.
Depozīts pirmās iemaksas apjomā un savlaicīgs pieteikums ceļojumam (termiņus skatīt augstāk!)
nodrošina priekšrocību iekāpt autobusā kā vienam no pirmajiem
Pirmās iemaksas apmēri IMPRO grupu ceļojumiem 2019.gadā:
Baltijas ceļojumi ar autobusu – EUR 15
Eiropas ceļojumi ar autobusu – EUR 35
Eiropas lidojumi un puslidojumi ( turpceļš vai atpakaļceļš ar lidmašīnu ) – EUR 140
Lidojumi ārpus Eiropas – EUR 425 (ceļojumiem, kuru cena nepārsniedz EUR 2845) un EUR 850
(ceļojumiem, kas dārgāki par EUR 2845)

