Bekijk hier alle informatie over de kortingscodes:
Ik heb een kortingscode ontvangen van TUI, waar kan ik deze gebruiken?
Kortingscodes kunnen worden gebruikt bij het maken van een nieuwe boeking op TUI.nl, bij onze
TUI winkels, TUI at Home en alle bij TUI aangesloten ANVR reisbureaus en mobiele reisadviseurs.
Controleer de voorwaarden van de kortingscode bij je reisadviseur, of op TUI.nl op de pagina
www.tui.nl/campagne-voorwaarden
Waar kan ik op TUI.nl bij het maken van een boeking mijn kortingscode invoeren?
Bij het maken van de boeking tijdens de stap "Controleren & Boeken" wordt onder "jouw reissom" de mogelijkheid gegeven een kortingscode in te geven.
Mijn kortingscode wordt bij het maken van de boeking op TUI.nl niet geaccepteerd, wat
nu?
Controleer voor het maken van de boeking of deze voldoet aan de voorwaarden van de kortingscode. Deze staan op www.tui.nl/campagne-voorwaarden of kun je navragen bij jouw reisadviseur.
Als de kortingscode niet wordt geaccepteerd en boeking voldoet wel aan de voorwaarden, dan
verzoeken wij je contact met ons op te nemen. Onze gegevens staan onder “Service&Contact”
Ik heb een kortingscode ontvangen, kan ik deze nog op mijn reeds gemaakte boeking gebruiken?
Kortingscodes zijn alleen te gebruiken voor nieuwe boekingen.
Heb je de boeking recent gemaakt en nog bedenktijd? Neem dan contact op met de reisadviseur
waarbij je de boeking hebt gemaakt. Heb je via TUI.nl geboekt, neem dan contact op met ons
Customer Services Center. Onze contactgegevens vind je onder “Service&Contact”
Waar kan ik nagaan of er kortingscodes actief zijn?
Op de pagina www.tui.nl/kortingscode geven wij een overzicht van de beschikbare kortingscodes.
Je kunt je boeking maken op TUI.nl, bij onze TUI winkels, TUI at Home en alle bij TUI aangesloten ANVR reisbureaus en mobiele reisadviseurs.
Heb je van ons een persoonlijke TUI kortingscode ontvangen? Dan staat de code niet op deze
pagina vermeld maar kun je de ontvangen code tijdens het maken van de boeking invoeren of
aan je reisadviseur doorgeven om de korting op de reis te verzilveren.
Ik heb een kortingscode ontvangen, waar kan ik de voorwaarden nalezen?
Controleer de voorwaarden van de kortingscode bij je reisadviseur, of op TUI.nl op de pagina
www.tui.nl/campagne-voorwaarden
Ik wil mijn boeking wijzigen, blijft de door mij gebruikte kortingscode geldig?
Bij het wijzigen van de boeking komt de kortingscode te vervallen. Deze mag opnieuw gebruikt
worden, mits de nieuwe boeking aan de voorwaarden van de kortingscode voldoet.
Hoeveel kortingscodes kan ik per boeking gebruiken?
Er kan één kortingscode per boeking worden gebruikt.

