
Regulamin Przyznawania i Użytkowania  
Karty Rabatowej Pensjonatu Śnieżka*** w Karpaczu 

 
 
I.WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY RABATOWEJ. Wystawcą i właścicielem karty rabatowej jest Pensjonat Śnieżka *** w Karpaczu.  
Kartę rabatową wydaje się po pierwszym pobycie, którego łączny koszt jest nie mniejszy niż 
250 zł. 
 
II. UŻYTKOWNIK KARTY RABATOWEJ.  Użytkownikiem karty rabatowej może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i 
zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 
Kartę rabatową wydaje się po pierwszym pobycie, którego łączny koszt jest nie mniejszy niż 
250 zł. 
 
III. UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY RABATOWEJ 1.Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu na usługi noclegowe oferowane 
przez Pensjonat Śnieżka***  zgodnie z polityką cenową obiektu.  
2.Wysokość rabatu wynosi 10 % od ceny zamówionej usługi hotelowej. Rabat nie dotyczy usług 
gastronomicznych oraz pozostałych usług świadczonych w pensjonacie.  
3.Rabat nie obowiązuje w przypadku ofert pakietowych. 
4. Rabat nie obowiązuje w przypadku gdy Uczestnik Programu: 
- w przypadku gdy łączna cena usługi hotelowej jest mniejsza niż 250 zł, 
- dokonuje rezerwacji poprzez komercyjne systemy rezerwacji (np. Groupon, Booking,HRS, 
Citeam), 
- korzysta z cen grupowych, 
- dokonuje rezerwacji poprzez agencje turystyczne lub biura podróży,  
- korzysta z innych specjalnych cen uzgodnionych z danym obiektem. 
5. Rabaty mogą być naliczane jedynie po okazaniu karty przy płatności gotówką. 
6. Dopuszcza się zapłatę za rezerwację (do 30% łącznej wartości usługi hotelowej) w formie 
przelewu pieniężnego, pozostała część płatna gotówką. 
7. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do usług zakupionych w przeszłości 
bez jednoczesnego okazania karty rabatowej. 
8. Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową. 
 
IV.TERMIN WAŻNOŚCI KARTY RABATOWEJ 1.Karta rabatowa wydawana jest bezterminowo. 
2.Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu w każdym czasie bez podania 
przyczyn. W takim przypadku wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu. 
 
V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE  1.Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.sniezka-karpacz.pl oraz w Pensjonacie 
Śnieżka*** w Karpaczu. 
2. Pensjonat Śnieżka*** zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w 
każdym momencie. 
3. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w p. 2 Pensjonat Śnieżka*** 
każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej. 
4.Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem 
pierwszego użycia karty rabatowej. 


