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Agoda: Az ajánlat 10%kedvezményt kínál (a továbbiakban: az Ajánlat) a www.agoda.com/paypalhu 
oldalon  2019. november 1. és 2019. december 31.között (beleértve az első és az utolsó napi dátumot 
is) kezdeményezett azon vásárlások összegéből, amelyek 2019. november 1. és 2020. április 30. közötti 
utazásokra vonatkoznak. Az Ajánlat igénybevételéhez a PAYPALHU10 promóciós kódot meg kell adni. 
A promóciós kedvezmény csak az érvényes promóciós kód megadása után jelenik meg a promóciós 
honlap foglalási űrlapján. Az Ajánlat a www.agoda.com/paypalhu oldalon keresztül kiválasztott, 
meghatározott helyszíneken lévő szálláshelyekre vonatkozik, és csak a vendégszobák díjaira 
érvényesíthető (amelyek nem tartalmazzák az adókat, szolgáltatási díjakat, adminisztrációs díjakat, extra 
költségeket, személyes fogyasztásokat és hasonlókat). A www.agoda.com/paypalhu oldalon 
kezdeményezett foglalások nem jogosultak ajándékkártyára. Az Ajánlat csak egyszer használható fel. Az 
Ajánlat nem kombinálható más ajánlatokkal, kedvezményekkel, kedvezménykártyákkal, 
hűségprogramokkal, utalványokkal, rögzített árú tételekkel. Az Ajánlat nem váltható készpénzre vagy 
hitelre. Az Ajánlat Magyarországon érvényes. A promóciós kódot az Agoda kezeli. Kérdés esetén vegye 
fel a kapcsolatot az Agoda céggel. Az Ajánlat a www.agoda.com/paypalhu oldalon feltüntetett feltételek 
hatálya alá tartozik, amelyek bármikor megváltozhatnak. Vita esetén az Agoda fenntartja a végső döntés 
jogát.
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Klook: Az ajánlat 5% kedvezményt kínál egyszeri vásárlás esetén 50 euró összegig (a továbbiakban: az 
Ajánlat) a https://www.klook.com/promo/paypal-promo oldalon 2019. október 31. és 2019. december 31. 
között (beleértve az első és az utolsó napi dátumot is) kezdeményezett vásárlások összegéből, vagy 
mindaddig, amíg 3000 Ajánlatot nem váltanak be – attól függően, hogy melyik következik be előbb. 
Minimum 50 eurós vásárlás szükséges. Az Ajánlat igénybevételéhez a PAYKLKEU promóciós kódot meg 
kell adni. Az Ajánlatot kizárólag új Klook-felhasználók vehetik igénybe, PayPal számlával végzett 
tranzakciók esetén. Az Ajánlat csak egyszer használható fel. Az Ajánlat nem kombinálható más 
ajánlatokkal. A következő tételekre nem érvényes az Ajánlat: Universal Studios Japan, JR Pass és 
kapcsolódó JR-termékek. Az Ajánlat nem váltható készpénzre vagy hitelre. Az Ajánlat Lengyelországban, 
Oroszországban, Magyarországon és Görögországban érvényes. A promóciós kódot a Klook kezeli. 
Kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a Klook céggel.
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