Sponsoringprogramma

tevreden
sponsor
tot

€75 korting
op uw verblijf

Word sponsor
van Les Méditerranées

tevreden

Neem als klant van Les Méditerranées
deel aan ons sponsoringprogramma en laat
uw familie en vrienden meegenieten van
een heerlijke vakantie op Les Méditerranées.
sponso r
word en
is snel e n
G EMAKKELIJ K

Nieuwe klant
tot

€75 korting
op uw volgende vakantie

Stuur het deelnameformulier per post (u kunt het formulier ook downloaden op onze website: www.
lesmediterranees.com). Zodra de reservering van de nieuwe klant geregistreerd is, profiteren zij meteen
van een korting van €75 op de reservering van een huuraccommodatie of van €50 op de reservering van
een standplaats. Ontvang een kortingsbon van €75 voor uw reservering van een huuraccommodatie, of
van €50 voor uw reservering van een standplaats.

Voorwaarden
Voor de sponsor

Voor de nieuwe klanten

De sponsor moet, als bestaande klant van Les Méditerranées, in de afgelopen
3 jaar voorafgaand aan het begin van het verblijf van de nieuwe klant op
Les Méditerranées hebben verbleven. Voor iedere nieuwe klant ontvangt de
sponsor een kortingsbon van €75 geldig voor een volgend verblijf in een
huuraccommodatie van minimaal een week (ofwel minimaal 7 nachten) of
kortingsbon van €50 geldig voor een volgend verblijf van minimaal een week
(ofwel minimaal 7 nachten) op een standplaats. De kortingsbon voor de sponsor
wordt verstuurd zodra het verblijf van de nieuwe klant bevestigd is middels de
aanbetaling. De korting is aftrekbaar van het volgende verblijf. De sponsor kan
tegelijk met de nieuw aangebrachte klant van zijn korting gebruikmaken. De
kortingsbon van de sponsor staat op naam, en is het hele seizoen 2018 geldig.
De kortingsbon kan niet worden gebruikt in combinatie met de Last Minute- of
Flash-aanbiedingen, maar wel met de speciale aanbiedingen in de brochure.
De sponsor mag slechts één nieuwe klant per jaar aanbrengen.

De door de sponsor geworven nieuwe klant van Les Méditerranées mag in de
afgelopen 3 jaar geen verblijf op Les Méditerranées hebben doorgebracht.
De nieuwe klant kan voor zijn verblijf slechts door één sponsor aangeworven
zijn: hij of zij profiteert van de korting op dit 1e verblijf. De nieuwe klant
ontvangt een kortingsbon van €75 voor elk verblijf in een huuraccommodatie
van minimaal een week (minimaal 7 nachten), of van €50 voor elk verblijf op
een standplaats van minimaal een week (minimaal 7 nachten). De nieuwe
klant moet bij de bevestiging van het gewenste verblijf het ingevulde
deelnameformulier opsturen, vergezeld van de aanbetaling. Als de sponsor
dezelfde data reserveert als de nieuwe klant, profiteren zij meteen beiden van
de kortingen. De kortingsbon voor de nieuwe klant staat op naam en is het
hele seizoen 2018 geldig. De kortingsbon van de nieuwe klant kan niet worden
gebruikt in combinatie met de Last Minute- of Flash-aanbiedingen, maar wel
met de speciale aanbiedingen in de brochure.

Vul uw sponsor coupon in en stuur hem naar campingdorpen Les Méditerranées op een van de volgende adressen
Nouvelle Floride 562 avenue des Campings, 34340 Marseillan-Plage • Fax: +33 (0)4 67 21 81 05 • E-mailadres: info@nouvelle-floride-camping.com
Charlemagne 445 avenue des Campings, 34340 Marseillan-Plage • Fax: +33 (0)4 67 21 86 11 • E-mailadres: info@charlemagne-camping.com
Beach Garden 1078 avenue des Campings, 34340 Marseillan-Plage • Fax: +33 (0)4 67 21 93 59 • E-mailadres: info@beach-garden-camping.com

Mevrouw

Mijnheer	Naam........................................ Voornaam .....................................

Adres........................................................................................................................
Postcode ........................ Plaats. . ....................................... Land..........................................
E-mailadres ...................... Telefoon...................................... Mobiel........................................

....................... Voornaam van de nieuwe klant. . ...................
Adres.. .......................................................................................................................
Postcode ........................ Plaats........................................ Land..........................................
E-mailadres. . ..................................................................................................................
Wil SPONSOR zijn voor: 	Naam van de nieuwe klant

