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Немам промо код!
Ако немате промо код следете ги cледниве чекори за да добиете промо код.
1. Одбери хотел кој на својата сликата ја има лентата “PROMO CODE”и кликнете
на сликата на хотелот .

2. На екраноте ке се појави хотелот со цени по тип на соба и во горниот дел се
наредени табовите со детали од хотелот и табот “барај промо код“ внесете го
датумот на вашето патување, вкупниот број на ноќевања и број на возрасни и
деца (година на раѓање) во следното мени и притисни “Барај”.

3. Следен чекор е да притиснете во горниот таб со жолта боја “барај промо
код“ како во сликата долу , и ке ви се отвори формулар кој треба да го пополнете
со податоци.

4. Пополни ги сите полиња име и презиме потоа број на телефон ,вашата активна
е -маил адреса потоа број на возрасни и деца со датуми на раѓање, и потоа
проверете го датумот на поѓање дали е ист со вашето барање за патување.
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5. Откако ке ги пополните сите полиња и ке го проверите датумот на патување
притиснете во табот со зелена боја
“Барај промо код”.

Важни информации
Во период од 24 часа вие ќе добиете одговор со промо код на вашата е-маил адреса.
Откако ке го добиете промо кодот кој е составен од комбинација на букви и бројки
тогаш можете да го користите за попуст. Пример промо код ”Т3ГХЈЕ4”
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Како да се провери промо кодот?
Ако вие сте добиле промо код преку емаил, тој код може да се користи за попуст само
во онлине резервирање.
1. Отфорете го хотелот за кој поднесовте баранје за промо код.
2. Во опцијата “Провери промо код?” внесете го вашиот код во празното поле до
Провери.

3. Откако ке го внесете промо кодот, пример ЗТ3ГХЈЕ во прзното поле тогаш
притиснете Провери во жолтиот таб. Долу од полето провери ке ви се појави
резултат со износот колку е попустот од тоталната објавена цена на хотелот.
Од тоталната цена на собата која треба да ја резервирате се минусира попустот
и ке добиете нова цена со попуст за бараниот хотел. Новата цена ке се појави во
последниот чекор (пред плачањето онлине). За подетални информации следете
го секцијата КАКО ДА СЕ РЕЗЕРВИРА СО ПРОМО КОД

4. Притисни во “Book Now” во посакуваната опција во листата на понуди.
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Како да се резервира сo промо код?
Ако вие веќе сте добиле промо код преку емаил, тој код може да се користи за попуст
само во онлине резервирање. Следете ги следниве чекори до финална резервација со
промо код попуст.
1. Отфорете го хотелот за кој сте добиле промо код. Во горниот пребарувач
пополнете ги идентичните детали на кои ги добивте со промо кодот и притисни
барај.

2. Ако има резултати за расположливи соби притисни “BOOK NOW” во одбраната
тип на соба.

3. Резултатот од “BOOK NOW” ке ве однесе на нова страна каде ке ви се појави
формуларот со сите ваши барања: име на хотел ,тип на соба,датуми на патување
со редот на летање со времињата на одење и враќање и празните полиња кои
вие ќе треба да ги пополните со вашите лични податоци и адреса за фактурирање.
4. Откако ке ги пополните сите празни полиња во полето “NOTE” внесете го
промо кодот.
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5. Кликнете прифаќам, ќе го добиете договорот за патување и можете истиот да го
прочитате и потоа притиснете“RECALCULATE” за да ја проверите цената дали
е иста со понудената цена и на крај притиснете “Booking” со што ке добиете
шифра на резервација во бројки пример 20134

*Вашиот попуст нема да биде рефлектиран во ова мени туку во следните цекори.
6. Отакако ке добиете шифра пристиснете за плаќање “PAY”и на екранот ке се
појави начин на плаќање и тоа три опции: CREDIT CARD PAYMENT, BANK
PAYMENT и CASH PAYMENT. Одберете го начинот на кој ќе го извршите
плаќањето.

ИНСТРУКЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОМО КОД - МАРТ 2016

5

7. Ако одбравте опција: CREDIT CARD PAYMENT на вашиот екран ќе се појави
слика која бара од вас да го селектирате вашиот хотел и ако имате промо код да
го внесете. Aвтоматски ќе се појават две вкупни цени во денарска
противвредност: без промо код и со промо код (попуст). Pоследниот чекор е да
притисните “PAY NOW” и ке ви се отвори полето на C-PAY (за внесување на
податоците од вашата кредитна картичка) кој се грижи за вашите лични
податоци од направената трансакција, што значи се грижи за “SECURE
PAYMENT”(сигурноста во плаќањето).

8. Ако ја одберете опцијата CASH PAYMENT тогаш ке се јавите во нашите
канцеларии или ние веднаш ке ве побараме во период од нашето работно време,
за да се договориме за терминот кога да дојдете во нашите преставништва и таму
ке ви се даде целокупната документација и фискалната сметка за извршеното
плаќање во готово.
9. Ако одбравте опција BANK PAYMENT во вашиот екран ке се појават
интсрукции за про фактура со сите банкарски податоци и начин на поплнување
на налогот за плаќање. На вашата е-маил адреса ке добиете регуларна фактура со
сите податоци и цена за плаќање .Откако ке извршите плакање сами можете да
испринтате ваучер и авиокарти на нашата веб страна во MY BOOKING, а
секако во вашата е-аил адреса ке ги добиете ваучерот и авионските карти и копија
од потпишаниот договор за патување.
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