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Umowa zakwaterowania i dodatkowych usług  

(§ 754 i nast. kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym) 

 

Kwaterodawca: 

nazwa handlowa: PROPERTY HOLDING, a. s. 

siedziba: ul. Panenská 13, 811 03 Bratysława 

REGON: 36 358 606 

NIP:  2022191930 

VAT UE: SK2022191930 

rejestracja: Rejestr Handlowy Sądu Rejonowego Bratysława I, oddział: Sa, pod numerem 3871/B 

reprezentowany przez: RNDr. Tomáš Podhor, dyrektor WELLNESS HOTELU CHOPOK****® 

nr rachunku (IBAN): SK07 1100 0000 0026 2601 2993 (Tatra banka, a. s.) 

e-mail: recepcia@hotelchopok.sk 

tel.:+421-911-611-386; +421-917-394-510; +421-44-559-14-88 

(zwany dalej „KWATERODAWCĄ“) 

 

a 

 

Zamawiający: 

Imię i nazwisko:   

rozdaj/nazwa pokoju i liczba osób: 

okres zakwaterowania: 

numer dowodu osobistego/paszportu:     

(zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM “) 

 

(ZAMAWIAJĄCY i KWATERODAWCA zwani dalej „STRONAMI“; odrębnie jako „STRONA“) 

Preambuła  

1. KWATERODAWCA jest właścicielem hotelu: „WELLNESS HOTEL CHOPOK****®“, adres: Demänovská 

Dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš (zwany dalej „HOTELEM“), w którym świadczy odpłatnie  

w poszczególnych ośrodkach (zwane dalej „OŚRODKAMI“) usługi zakwaterowania, a także dalsze 

DODATKOWE USŁUGI według aktualnej oferty KWATERODAWCY; aktualny zakres i treść usług, jak 

również aktualne warunki ich świadczenia (zwłaszcza regulamin zakwaterowania) KWATERODAWCA podaje 

na stronie internetowej HOTELU: https://www.hotelchopok.sk/, ew. w konkretnej ofercie, przesłanej 

ZAMAWIAJĄCEMU. 

 

2. ZAMAWIAJĄCY jest zainteresowany odpłatnym świadczeniem usług zakwaterowania i innych usług 

dodatkowych w HOTELU ze STRONY KWATERODAWCY. 

 

3. W związku z powyższym STRONY zawierają niniejszą umowę zakwaterowania i dodatkowych usług (zwana 

dalej „UMOWĄ“): 

 

  Paragraf I. 

Przedmiot UMOWY  

1. Przedmiotem niniejszej UMOWY jest odpłatne świadczenie usług zakwaterowania, jak również dalszych  

dodatkowych usług ze strony KWATERODAWCY dla ZAMAWIAJĄCEGO, które s usługami zależnymi od 

usług zakwaterowania (§ 52a ust. 2 Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym ); jeśli USŁUGODAWCA  

i ZAMAWIAJĄCY nie uzgodnią inaczej w firmie pisemnej. 

 

2. Prawa i obowiązki STRON, które nie są uregulowane w niniejszej UMOWIE mają zastosowanie  

w obowiązujących WARUNKACH HANDLOWYCH KWATERODAWCY, które stanowią nieodłączną częścią 

niniejszej UMOWY, jak również w Załączniku nr 3 (zwane dalej „WARUNKI HANDLOWYMI“) i znajdują się 

na stronie internetowej HOTELU: https://www.hotelchopok.sk/, a także w Regulaminie HOTELU (ustawa nr 

355/2007 Dz. U. w sprawie ochrony, wsparcia i rozwoju zdrowia publicznego w brzmieniu obowiązującym); przy 

czym ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest postępować także zgodnie z Regulaminem poszczególnych 

OŚRODKÓW i wytycznymi pracowników HOTELU (zwanego dalej „WYTYCZNYMI“). 

mailto:recepcia@hotelchopok.sk
https://www.hotelchopok.sk/
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Paragraf II. 

Usługi w zakresie zakwaterowania  

1. STRONY uzgodniły, że KWATERODAWCA na podstawie niniejszej UMOWY udostępni  

ZAMAWIAJĄCEMU tymczasowe ZAKWATEROWANIE w HOTELU (zwane dalej 

„ZAKWATEROWANIEM“), w pokoju znajdującym się w nagłówku niniejszej UMOWY (zwanym dalej 

„POKOJEM“), podczas okresu podanego w nagłówku niniejszej UMOWY (zwanym dalej „OKRESEM 

ZAKWATEROWANIA“) i odpłatnie zgodnie z punktem 2 niniejszego paragrafu niniejszej Umowy. 

 

2. Aktualna CENA ZAKWATEROWANIA na 1 (jedną) noc podana jest w ważnym cenniku KWATERODAWCY, 

który dostępny jest w recepcji HOTELU, a także na stronie internetowej HOTELU: https://www.hotelchopok.sk/ 

(zwana dalej „CENĄ ZAKWATEROWANIA“). 

 

3. CENĘ ZAKWATEROWANIA należy uiścić najpóźniej w dzień rozpoczęcia ZAKWATEROWANIA przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, jeśli STRONY nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej; ewentualna zaliczka na CENĘ 

ZAKWATEROWANIA udzielona KWATERODAWCY przed zawarciem niniejszej UMOWY ze STRONY 

ZAMAWIAJĄCEGO, zostanie odliczona z CENY ZAKWATEROWANIA, jeśli STRONY nie uzgodnią inaczej 

w formie pisemnej. 

 

4. KWATERODAWCA zobowiązany jest przekazać POKÓJ ZAMAWIAJĄCEMU w stanie zdolnym do 

prawidłowego korzystania i zapewnić ZAMAWIAJĄCEMU swobodne wykonywanie jego praw związanych                 

z ZAKWATEROWANIEM.  

 

5. Odpowiedzialność KWATERODAWCY za rzeczy wniesione do pomieszczeń zakwaterowania przez osobę 

zakwaterowaną podlega przepisom § 758 kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym.    

 

6. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do korzystania z POKOJU, a także do korzystania ze wspólnych pomieszczeń 

HOTELU oraz korzystania z usług i świadczeń, których świadczenie jest związane z ZAKWATEROWANIEM, 

wraz z dalszymi zamówionymi dodatkowymi usługami (par. III. niniejszej UMOWY), które zamówił 

ZAMAWIAJĄCY od KWATERODAWCY lub zamówi podczas OKRESU ZAKWATEROWANIA (zwane dalej 

„PRAWEM DO KORZYSTANIA“).  

 

7. Wraz z ZAMAWIAJĄCYM ma PRAWO DO KORZYSTANIA tylko z góry zatwierdzona osoba trzecia przez 

KWATERODAWCĘ, lub osoba, która znajduje się v niniejszej UMOWIE, lub osoba, która jest wpisana w tzw. 

księdze domowej KWATERODAWCY (zwany dalej „OSOBĄ TRZECIĄ“). 

 

8. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania KWATERODAWCY o liczbie OSÓB 

TRZECICH, które powinny posiadać PRAWO DO KORZYSTANIA, jak również o stosunku 

ZAMAWIAJĄCEGO do tych OSÓB TRZECICH; ZAMAWIAJĄCY przedłoży KWATERODAWCY dokument 

tożsamości lub inny odpowiedni dokument potwierdzający tożsamość OSÓB TRZECICH.  

 

9. ZAMAWIAJĄCY w myśl niniejszej UMOWY i WYTYCZNYCH zobowiązany jest do natychmiastowego 

poinformowania OSÓB TRZECICH o ich prawach i obowiązkach; przy czym ZAMAWIAJĄCY odpowiada za 

prawidłowe wykonywanie PRAWA DO KORZYSTANIA w myśl niniejszej UMOWY i WYTYCZNYCH ze 

strony OSÓB TRZECICH, jak również za wszystkie ewentualne szkody wyrządzone przez OSOBY TRZECIE 

podczas realizacji PRAWA DO KORZYSTANIA niezgodnie z niniejszą UMOWĄ i WYTYCZNYMI. 

 

10. ZAMAWIAJĄCY i OSOBY TRZECIE nie mogą bez wcześniejszej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przeprowadzać 

w POKOJU lub HOTELU żadnych zmian, modyfikacji wyposażenia lub komponentów znajdujących się                       

w POKOJU lub HOTELU, wraz z przesuwaniem mebli lub innego sprzętu przenośnego w POKOJU lub 

HOTELU. 

 

11. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do korzystania z ZAKWATEROWANIA zgodnie z WARUNKAMI 

HANDLOWYMI, Regulaminem HOTELU i WYTYCZNYMI. 

https://www.hotelchopok.sk/
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Paragraf III. 

Usługi dodatkowe  

1. STRONY uzgodniły, że KWATERODAWCA na podstawie niniejszej UMOWY udostępni ZAMAWIAJĄCEMU 

odpłatnie zgodnie z punktem 2 niniejszego paragrafu niniejszej umowy lub bezpłatnie, dodatkowe usługi, 

zamieszczone                            w konkretnym pakiecie pobytowym, który KWATERODAWCA posiada w 

aktualnej ofercie, jednak zawsze                 w zależności od aktualnych godzin otwarcia poszczególnych 

OŚRODKÓW, świadczących w HOTELU dodatkowe usługi (aktualne godziny otwarcia poszczególnych 

OŚRODKÓW dostępne są w recepcji HOTELU, na stronie internetowej HOTELU: https://www.hotelchopok.sk/ 

oraz przy każdym wejściu do konkretnego OŚRODKA); gdzie z pierwszego śniadania może ZAMAWIAJĄCY 

skorzystać dopiero po upłynięciu pierwszej nocy po rozpoczęciu uzgodnionego OKRESU 

ZAKWATEROWANIA, a z ostatniej kolacji w przedostatni dzień uzgodnionego OKRESU 

ZAKWATEROWANIA, jeśli STRONY nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej (zwane dalej„ 

DODATKOWYMI USŁUGAMI“). 

 

2. Cena za poszczególne DODATKOWE USŁUGI podana jest w obowiązującym cenniku KWATERODAWCY, 

który dostępny jest w recepcji HOTELU, oraz na stronie internetowej HOTELU: https://www.hotelchopok.sk/ 

(zwaną dalej„ CENĄ DODATKOWYCH USŁUG“). 

 

3. CENĘ DODATKOWYCH USŁUG należy uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia ZAKWATEROWANIA przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, jeśli STRONY nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej; ewentualną zaliczkę z CENY 

DODATKOWYCH USŁUG, uiszczoną KWATERODAWCY przed zawarciem niniejszej UMOWY ze STRONY 

ZAMAWIAJĄCEGO należy odliczyć z CENY DODATKOWYCH USŁUG, jeśli STRONY nie uzgodnią inaczej 

w formie pisemnej. 

 

4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do korzystania z DODATKOWYCH USŁUG zgodnie z WARUNKAMI 

HANDLOWYMI, Regulaminem poszczególnych OŚRODKÓW, świadczących DODATKOWE USŁUGI 

(aktualne Regulaminy są dostępne w recepcji, na stronie internetowej HOTELU: https://www.hotelchopok.sk/ 

i przy każdym wejściu do konkretnego OŚRODKA) i WYTYCZNYMI. 

 

Paragraf IV. 

Zakończenie ZAKWATEROWANIA i DODATKOWYCH USŁUG  

 

Upłynięcie uzgodnionego OKRESU ZAKWATEROWANIA  

1. ZAKWATEROWANIE zostanie zakończone najpóźniej przed upłynięciem uzgodnionego OKRESU 

ZAKWATEROWANIA.  

 

Odstąpienie od UMOWY ze strony ZAMAWIAJĄCEGO 

2. Przed upłynięciem uzgodnionego OKRESU ZAKWATEROWANIA może ZAMAWIAJĄCY zawsze rozwiązać 

niniejszą UMOWĘ także bez podania przyczyny, doręczając odstąpienie od niniejszej UMOWY w formie 

pisemnej do rąk KWATERODAWCY (wraz z elektroniczną formą doręczenia); ZAMAWIAJĄCY w niniejszym 

przypadku jest zobowiązany w myśl § 759 ust. 1 Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym pokryć 

KWATERODAWCY uszczerbek/szkodę powstałą w wyniku przedwczesnego zakończenia niniejszej UMOWY i 

ZAKWATEROWANIA (zapłacić KWATERODAWCY CENĘ ZAKWATEROWANIA i CENĘ 

DODATKOWYCH USŁUG), w myśl „warunków anulacji“, podanych w par. VI. WARUNKÓW 

HANDLOWYCH.  

 

3. ZAMAWIAJĄCY w celu odstąpienia od niniejszej UMOWY może skorzystać także z formularza, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej UMOWY; jest dostępny na stronie internetowej w siedzibie HOTELU: 

https://www.hotelchopok.sk/. 

 

Odstąpienie od UMOWY ze STRONY KWATERODAWCY 

4. Przed upłynięciem uzgodnionego OKRESU ZAKWATEROWANIA może KWATERODAWCA zakończyć 

niniejszą UMOWĘ z powodu, że ZAKWATEROWANY lub OSOBY TRZECIE pomimo zwrócenia uwagi ze 

https://www.hotelchopok.sk/
https://www.hotelchopok.sk/
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strony KWATERODAWCY  (i jego personelu) ostrzeżenia rażąco naruszają dobre obyczaje lub poważnie rażąco 

naruszają przepisy niniejszej UMOWY lub nie przestrzegają WYTYCZNYCH, doręczając pisemne odstąpienie 

od niniejszej UMOWY do rąk ZAMAWIAJĄCEGO (wraz               z elektroniczną formą doręczenia); możliwość 

odstąpienia przez STRONY od niniejszej UMOWY według Kodeksu cywilnego z innych powodów niż podane  w 

niniejszej UMOWIE nie narusza powyższych postanowień. 

 

5. STRONY uzgodniły, że po jakimkolwiek zakończeniu ZAKWATEROWANIA jest ZAMAWIAJĄCY 

zobowiązany zwrócić KWATERODAWCY wszystkie klucze, lub inne środki dostępu (np. karty chipowe) do 

POKOJU, jak również inne rzeczy materialne, które ZAMAWIAJĄCY otrzymał podczas obowiązywania 

niniejszej UMOWY w celu realizacji niniejszej UMOWY od KWATERODAWCY do tymczasowego 

korzystania. 

 

6. STRONY zgodnie z § 52a ust. 2 Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym uzgodniły, iż w momencie  

zakończenia ZAKWATEROWANIA – jeśli STRONY nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej– automatycznie 

kończyą się także świadczenie USŁUG DODATKOWYCHE USŁUGI, jako które są usługami zależnych mi od 

ZAKWATEROWANIA, a w tym momencie wygasa obowiązek USŁUGODAWCY do ich świadczenia 

KWATERODAWCY według niniejszej UMOWY lub innych umów, zawartych pomiędzy KWATERODAWCĄ i 

USŁUGODAWCĄ; jak również ważność dalszyche UMÓW OWY zawartyche pomiędzy KWATERODAWCĄ 

a USŁUGODAWCĄ, związanyche z niniejszą UMOWĄ.  

 

Paragraf V. 

Postanowienia końcowe  

1. Niniejsza UMOWA stanowi pełne porozumienie STRON dotyczące przedmiotu niniejszej UMOWY i zastępuje    

w całym zakresie jakiekolwiek poprzednie uzgodnienia lub propozycje podawane w korespondencji czy podczas 

negocjacji, ustnie lub pisemnie, do których doszło pomiędzy STRONAMI przed zawarciem niniejszej UMOWY. 

 

2. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej UMOWY można przeprowadzić wyłącznie w formie pisemnych 

aneksów uzgodnionych przez STRONY, przy czym oświadczenia woli STRON muszą zostać ujęte w tym samym 

dokumencie. 

 

3. W przypadku, gdy jakieś postanowienie niniejszej UMOWY stanie się nieważnym, nie ma to wpływu na ważność 

pozostałych postanowień niniejszej UMOWY. 

 

4. Stosunki prawne nieuregulowane w niniejszej UMOWIE mają zastosowania w WARUNKACH 

HANDLOWYCH HOTELU (włącznie z Regulaminem zakwaterowania HOTELU jako jego części), które 

stanowią nieodłączną część niniejszej UMOWY i znajdują się także na stronie internetowej: 

https://www.hotelchopok.sk/ i w przepisach Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym.  

 

5. Niniejsza UMOWA została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach; po jednym (1) dla każdej 

STRONY. 

 

6. Niniejsza UMOWA wchodzi w życie i staje się prawomocna w dniu jej podpisania przez wszystkie jej STRONY. 

 

7. STRONY niniejszym oświadczają, że iż treść niniejszaej UMOWAY nie została zawarta pod przymusem, ani w 

niekorzystnych warunkach, a treść niniejszej UMOWY odpowiada ich wolniej i niczym nieprzymuszonej woli 

wyrażonej przez STRONY, w zwiazku z czym na dowód czego  zostaje własnoręcznie podpisana przez STRONY. 

 

8. ZAMAWIAJĄCY swoim podpisem potwierdza także, że w myśl § 19 i § 20 ustawy nr 18/2018 Dz. U. w sprawie 

ochrony danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw wraz z późniejszymi zmianami i art. 13 i 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RODO) został poinformowany o 

swoich prawach, informacjach dotyczących gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz 

dostępu do danych osobowych; oraz w przypadku oznaczenia odpowiedniego pola w Załączniku nr 2, niniejszym 

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie określonym w Instrukcjach przetwarzania 

https://www.hotelchopok.sk/
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danych osobowych i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią integralną część 

niniejszej UMOWY jako jej Załącznika nr 2. 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1:Formularz odstąpienia od umowy 

Załącznik nr 2: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

ZAMAWIAJĄCEGO (RODO).  

Załącznik nr 3:Warunki handlowe - WELLNESS HOTEL CHOPOK****®, obowiązujące od 01.07.2020; jeśli zostały 

udostępnione ZAMAWIAJĄCEMU lub wysłane w formie elektronicznej, nie sporządzamy wersji papierowej. 

 

V Demänovskej doline, dňa                                                                 V Demänovskej doline, dňa    

 

KWATERODAWCA:  ZAMAWIAJĄCY:          

 

 

 

 

________________________________________ ________________________________________ 

RNDr. Tomáš Podhor 

dyrektor WELLNESS HOTELU CHOPOK****® 

na podstawie pełnomocnictwa  

PROPERTY HOLDING, a. s. 

 

 

Załącznik nr1 

 

Formularz odstąpienia od umowy zakwaterowania i dodatkowych usług  

W WELLNESS HOTELU CHOPOK****®,  

Demänovská dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš 

(należy wypełnić i wysłać niniejszy formularz tylko w przypadku, gdy chcecie Państwo odstąpić od UMOWY) 

 

 

– Komu: PROPERTY HOLDING, a. s., z siedzibą: ul. Panenská 13, 811 03 Bratysława,  

obiekt: WELLNESS HOTEL CHOPOK****®, Demänovská dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš (zwany dalej 

„HOTEL“). 

 

– kontakt: rezervacie@hotelchopok.sk;tel.: 00421-911-611-386; 00421-917-394-510; 00421-44-559-14-90. 

 

 

– Niniejszym oznajmiam, że jako ZAMAWIAJĄCY odstępuję od Umowy zakwaterowania i dodatkowych usług  

w WELLNESS HOTELU CHOPOK****®, Demänovská dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš (zwana dalej  

„UMOWA“). 

 

– Data zawarcia UMOWY: 

 

– numer pokoju w HOTELU:  

 

– Imię i nazwisko ZAMAWIAJĄCEGO: 

– Adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

mailto:rezervacie@hotelchopok.sk
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– Data: 

– Podpis ZAMAWIAJĄCEGO (tylko w przypadku, gdy ten formularz składany jest w formie papierowej): 


