CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Ile trzeba mieć lat, by wziąć udział promocji?
Promocja ta jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które ukończyły 18. rok życia.
Jak wziąć udział w promocji? / Jak otrzymać unikalny kod ofertowy Hotels.com?
Dokonaj zakupu produktu marki Energizer® (baterii, akumulatorków, ładowarek do
akumulatorków lub latarek) podczas okresu trwania promocji (prosimy sprawdzić okres
promocji dla danego kraju w warunkach kampanii). Przejdź na stronę energizerholidays.com
i wprowadź kod kreskowy z opakowania (z tyłu opakowania produktu) wraz ze swoimi danymi
(imieniem, nazwiskiem i adresem e-mail). Następnie otrzymasz wiadomość pocztą
elektroniczną z unikalnym kodem i łączem do dedykowanej strony internetowej Hotels.com.
Znajdź swoje zakwaterowanie i wpisz swój kod pod ceną całkowitą, aby otrzymać 10% zniżki
(z wyłączeniem podatków lub opłat), kiedy płacisz całą kwotę w chwili rezerwacji. Nie trzeba
posiadać konta Hotels.com.
Czy mogę zdobyć unikalny kod ofertowy Hotels.com, jeśli zamówię baterie Energizer® przez
Internet?
Tak, możesz. Kiedy otrzymasz opakowanie baterii Energizer®, będziesz mógł przejść na stronę
energizerholidays.com i wpisać kod kreskowy z opakowania wraz ze swoimi danymi
(imieniem, nazwiskiem i adresem e-mail). Następnie otrzymasz wiadomość pocztą
elektroniczną z unikalnym kodem i łączem do dedykowanej strony internetowej Hotels.com.
Znajdź swoje zakwaterowanie i wpisz swój kod pod ceną całkowitą, aby otrzymać 10% zniżki
(z wyłączeniem podatków lub opłat), kiedy płacisz całą kwotę w chwili rezerwacji. Nie trzeba
posiadać konta na Hotels.com.
Czy do uzyskania unikalnego kodu ofertowego Hotels.com konieczne jest posiadanie konta
Hotels.com?
Nie, nie musisz zakładać konta na Hotels.com, aby móc uzyskać unikalny kod ofertowy
Hotels.com. Po wpisaniu kodu kreskowego z opakowania i danych osobowych na stronie
energizerholidays.com otrzymasz wiadomość e-mail z unikalnym kodem ofertowym
Hotels.com i łączem do dedykowanej strony internetowej Hotels.com. Z oferty tej możesz
skorzystać niezależnie do tego, czy posiadasz konto na Hotels.com czy nie.
Uwaga: Nie ma innego sposobu uzyskania unikalnego kodu ofertowego Hotels.com na innych
platformach.

Czy podczas realizacji tej oferty mogę odebrać moją nagrodę w postaci ekstra noclegu
Hotels.com™ z tytułu punktów lojalnościowych?
Nie, nie można skorzystać z tej oferty w połączeniu z nagrodami lojalnościowymi
Hotels.com™, jednak będziesz mieć dostęp do „Sekretnych oszczędności”.
Czy mogę wykorzystać ten unikalny kod ofertowy Hotels.com z innym kodem ofertowym
Hotels.com?
Nie, możesz jedynie skorzystać z jednego kodu na rezerwację. Jeśli są obniżki cen lub
„Sekretne oszczędności” w serwisie Hotels.com, kod ofertowy będzie działać w połączeniu z
tymi obniżonymi stawkami.
Jak długo trwa promocja?
Proszę odnieść się do warunków kampanii i sprawdzić zarówno okres promocji, jak i okres, w
którym można wykorzystać nagrodę.
Po zakończeniu promocji nie będzie można z niej skorzystać, aby otrzymać unikalny kod
ofertowy Hotels.com.
Jeśli już otrzymałeś swój unikalny kod, musisz dokonać rezerwacji na stronie Hotels.com do
dnia 31.8.21 r. i zrealizować swój pobyt do dnia 31.8.22 r.
Byłem zmuszony anulować moją rezerwację zakwaterowania; czy oznacza to, że tracę
unikalny kod ofertowy Hotels.com?
Tak. Unikalny kod ofertowy Hotels.com może być wykorzystany tylko do jednej rezerwacji.
Jeśli musisz anulować swoją rezerwację zakwaterowania, nie będziesz mógł wykorzystać tego
samego unikalnego kodu ofertowego Hotels.com przy dokonywaniu kolejnej rezerwacji.
Musisz natomiast nabyć inny produkt marki Energizer® i odwiedzić stronę
energizerholidays.com w okresie trwania promocji, aby otrzymać nowy kod. Okres trwania
promocji można sprawdzić w warunkach kampanii.
Czy mój pobyt w miejscu zarezerwowanego zakwaterowania musi przypadać w okresie, w
którym można wykorzystać nagrodę, aby uzyskać unikalny kod ofertowy Hotels.com?
Nie. Musisz zarezerwować zakwaterowanie do dnia 31.8.21 r., jednak możesz zrealizować
swój pobyt do dnia 31.8.22 r.
Gdzie można znaleźć kod kreskowy?
Kod kreskowy jest wydrukowany na tylnej stronie opakowania baterii, latarek,
akumulatorków lub ładowarek do akumulatorków Energizer®.

Co zrobić, jeśli kod kreskowy nie zadziała?
Jeśli dany kod kreskowy nie zadziała na stronie internetowej, spróbuj wprowadzić go
ponownie, aby upewnić się, że wpisano go poprawnie. Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj
się z obsługą klienta firmy Energizer pod adresem support@energizerholidays.com
Czy można użyć kodu kreskowego więcej niż raz?
Nie. W promocji można wziąć udział raz na każdy zakupiony produkt marki Energizer® i
uzyskać tylko jeden unikalny kod ofertowy Hotels.com na rezerwację.
Po wprowadzeniu kodu kreskowego, mojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail nie
otrzymałem unikalnego kodu ofertowego Hotels.com.
Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Energizer pod adresem
support@energizerholidays.com celem uzyskania dalszego wsparcia.
Czy muszę wykorzystać mój unikalny kod ofertowy Hotels.com od razu, czy też mogę go
zachować na później?
Twój unikalny kod ofertowy Hotels.com jest ważny do dnia 31.8.21 r. odnośnie rezerwacji
zakwaterowania na stronie Hotels.com i do dnia 31.8.22 r. odnośnie zrealizowania swojego
pobytu.
Mam problemy z kontem Hotels.com / kodem ofertowym. Co mogę zrobić?
Spróbuj ponownie uruchomić urządzenie i odświeżyć stronę. Jeśli nadal masz problemy, kliknij
sekcję pomocy ze strony Hotels.com.
Mam problemy ze stroną promocyjną firmy Energizer. Co mogę zrobić?
Spróbuj ponownie uruchomić urządzenie i odświeżyć stronę. Jeśli problemy nadal występują,
skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Energizer pod adresem
support@energizerholidays.com
Czy mogę wykorzystać unikalny kod ofertowy Hotels.com podczas dokonywania rezerwacji
lotów lub wakacji, nie zaś zakwaterowania?
Nie, unikalny kod ofertowy Hotels.com można wykorzystać wyłącznie podczas rezerwacji
zakwaterowania w serwisie Hotels.com.
Które z produktów marki Energizer® są objęte tą ofertą promocyjną?
Wszystkie baterie, akumulatorki, ładowarki do akumulatorków i latarki marki Energizer®.
Zapoznaj się z warunkami kampanii.

Czy obowiązuje minimalna kwota zakupu wymagana celem wykorzystania mojego
unikalnego kodu ofertowego Hotels.com?
Nie. Każda rezerwacja dokonana przy użyciu unikalnego kodu promocyjnego Hotels.com na
dedykowanej stronie internetowej Hotels.com jest ważna z tą ofertą. Będziesz mógł
zarezerwować i otrzymać 10% zniżki na rezerwację od 1 do 28 nocy. Oferta obowiązuje tylko
w odniesieniu do pierwszego pokoju. Aby poznać wszystkie szczegóły, odnieś się do
warunków kampanii.
Czy obowiązuje maksymalna kwota zakupu wymagana celem wykorzystania unikalnego
kodu ofertowego Hotels.com?
Nie. Nie określono maksymalnego wydatku, jednak istnieje ograniczenie liczby nocy w
pobycie. Każda rezerwacja dokonana przy użyciu unikalnego kodu promocyjnego Hotels.com
na dedykowanej stronie internetowej Hotels.com jest ważna z tą ofertą do 28 nocy. Oferta
obowiązuje tylko w odniesieniu do pierwszego pokoju. Dodatkowe noclegi lub pokoje nie
będą objęte zniżką 10%. Aby poznać wszystkie szczegóły, odnieś się do warunków kampanii.
Czy unikalny kod ofertowy Hotels.com jest ważny w odniesieniu do większej liczby
rezerwowanych pokoi niż jeden?
Nie. Jeśli rezerwujesz zakwaterowanie obejmujące więcej niż jeden pokój, unikalny kod
ofertowy Hotels.com będzie wyłącznie ważny dla pierwszego pokoju do 28 nocy. Dodatkowe
noclegi lub pokoje nie będą objęte zniżką 10%. Aby poznać wszystkie szczegóły, odnieś się do
warunków kampanii.
Nie możesz znaleźć odpowiedzi na interesujące Cię kwestie?
Skontaktuj się z działem
support@energizerholidays.com
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