
1 

 

 

Regulamin składania reklamacji 

  

hotelu Wellness Hotel Chopok****  

Demänovská dolina 20, 031 01 Liptowski Mikulasz  
  

opracowany zgodnie z przepisami ustawy nr 40/1964 słowackiego Dz. U. kodeks cywilny wraz                      

z późniejszymi zmianami, ustawy nr 513/1991 słowackiego Dz. U. kodeks cywilny wraz                                  

z późniejszymi zmianami oraz ustawy nr 250/2007 słowackiego Dz. U. w sprawie ochrony 

konsumentów oraz o zmianie ustawy słowackiej Rady Narodowej nr 372/1990 słowackiego Dz. U.                                         

w sprawie popełniania wykroczeń wraz z późniejszymi zmianami. 

 
Artykuł 1 

Podstawowe postanowienia  

 

1. Niniejszy regulamin składania reklamacji reguluje kwestie związane egzekwowaniem 

odpowiedzialności za wady towarów i usług sprzedawanych oraz świadczonych przez 

usługodawcę: spółkę PROPERTY HOLDING, a.s., z siedzibą ul. Panenská 13, 811 03 

Bratislava, REGON: 36 358 606, wpisaną do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego 

Bratysława I, wydział: Sa, pod numerem: 3871/B (zwany dalej „usługodawcą” lub 

„sprzedającym”) w hotelu: WELLNESS HOTEL CHOPOK****, Demänovská dolina 

20, 031 01 Liptowski Mikulasz (zwanym dalej „hotelem“ lub „miejscem prowadzenia 

działalności”) zgodnie z przedmiotem jego działalności, na rzecz konsumentów  

(zwanych dalej „konsumentem” lub „klientem”).  

 

2. Sprzedający powinien informować klienta o warunkach i sposobie reklamacji włącznie                    

z danymi dotyczącymi miejsca złożenia reklamacji oraz wykonywania napraw 

gwarancyjnych. 

 

3. Niniejszy regulamin składania reklamacji jest zgodny z § 18 ustęp 1 Ustawy o ochronie 

konsumentów oraz umieszczony w widocznym miejscu dostępnym dla klienta. 

 

4. Poprzez osobisty odbiór towaru lub świadczonej usługi konsument akceptuje regulamin 

składania reklamacji i potwierdza, że zapoznał się z jego treścią. 

 

5. Dla celów regulaminu składania reklamacji termin reklamacja oznacza egzekwowanie 

odpowiedzialności za wady towaru lub usługi, natomiast rozpatrzenie reklamacji to 

zakończenie postępowania reklamacyjnego poprzez przekazanie naprawionego towaru, 

wymianę towaru, zwrot ceny zakupu towaru lub usługi, wypłacenie odpowiedniego rabatu 

od ceny towaru lub usługi, pisemne wezwanie do odbioru świadczenia lub jego 

uzasadnione odrzucenie. 

PROPERTY HOLDING a.s. 

Ul. Panenská 13 
811 03  Bratislava 
REGON: 36358606  

VAT UE: SK 2022191930                
Bank: Tatra banka, a. s. , nr rachunku: SK07 1100 0000 0026 2601 2993 
Wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego Bratysława I, Wydział: Sa, pod numerem: 3871/B 

Reprezentowana: 
Ing. Marián Žilinský – prezes zarządu   
Mgr. Tibor Meszáros – wiceprezes zarządu 
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6. Prawa i obowiązki konsumenta i usługodawcy podlegają właściwym przepisom prawa 

Republiki Słowackiej. 

 

Artykuł 2 

Prawo przysługujące z tytułu odpowiedzialności za wady  

 

1. Jeśli klientowi WELLNESS HOTELU CHOPOK są oferowane towary i/lub usługi niższej 

jakości lub o mniejszym zakresie niż uzgodniono wcześniej lub jak zostało to przyjęte, 

klient ma prawo do reklamacji ewentualnych braków w świadczonych usługach oraz wad 

zakupionych towarów, włącznie z ich usunięciem, wymianą, uzupełnieniem, ewentualnie 

innym sposobem świadczenia nowej usługi lub adekwatnym rabatem od uzgodnionej ceny 

zapłaconych usług lub towarów. 

 

Artykuł 3 

Korzystanie z prawa przysługującego z tytułu odpowiedzialności za wady (reklamacje) 

 

1. Jeśli klient ustali przyczyny i okoliczności, które mogą stać się przedmiotem reklamacji, 

jest zobowiązany złożyć reklamację bezzwłocznie u usługodawcy, kierownika ośrodka, 

zarządcy lub innej osoby odpowiedzialnej, pracownika recepcji, zarządcy hotelu lub innej 

osoby odpowiedzialnej (zwanej dalej „osobą odpowiedzialną”).  

2. Przy składaniu reklamacji klient przedłoży wszystkie potrzebne dokumenty dotyczące 

świadczenia usług i/lub nabycia towaru (kopia zamówienia, faktura, rachunek z kasy 

rejestrującej itp.), w przypadku którego stwierdza wystąpienie wady lub braku. Bez 

przedłożenia dowodu zakupu usługodawca nie musi uznać reklamacji.  

3. Postępowanie przy rozpatrywaniu reklamacji: 

3.1 Usługi gastronomiczne: 

a) Klient reklamuje jakość posiłków i napojów przeznczonych do natychmiastowego 

spożycia bezzwłocznie po stwierdzeniu niedociągnięć, przede wszystkim 

bezpośrednio u obsługującego kelnera, kierownika ośrodka, zarządcy lub innej 

osoby odpowiedzialnej. W przypadku reklamacji dotyczącej jakości podawanego 

jedzenia lub napojów konsument jest zobowiązany reklamować niedociągnięcia  

bezzwłocznie po degustacji, nie po skonsumowaniu całej zawartości. W przypadku  

reklamacji niedociągnięć podawanego jedzenia lub napojów związanych z ich 

ilością i wagą, reklamacja musi zostać złożona jeszcze przed rozpoczęciem ich 

konsumpcji.  

b) Wady artykułów spożywczych uważa się za nieusuwalne. Jeśli dojdzie do 

wystąpienia tego typu wady w przypadku artykułów spożywczych, posiłków 

i/napojów, klient ma prawo domagać się ich wymiany lub zwrotu zapłaconej sumy 

ew. udzielenia rabatu. 

c) Jeśli nie jest przestrzegana właściwa jakość, waga, norma lub temperatura 

posiłków i/lub napojów, klient ma prawo domagać się bezpłatnego, sumiennego                 

i bezzwłocznego usunięcia wady. 

3.2 Usługi noclegowe: 

a) Reklamację wad związanych z zakwaterowaniem można złożyć bezzwłocznie, 

głównie u pracownika recepcji. Prawo do reklamacji wad stwierdzonych                        

w ramach zakwaterowania wygaśnie, jeśli nie zostało zastosowane najpóźniej                  

w terminie do 6 miesięcy od świadczenia usługi. 

b) Klient ma prawo domagać się bezpłatnego, sumiennego i terminowego usunięcia 

wad, mianowicie: (i) wymiany wadliwego lub uzupełnienia drobnego 

wyposażenia pokoju, (ii) jeśli nie można usunąć wady o charakterze technicznym 



3 

 

w pokoju przydzielonym klientowi (awaria systemu ogrzewania, słabe ciśnienie 

wody, brak ciepłej wody, awaria w dostawie energii elektrycznej itp.), dokonania 

wymiany pokoju na pokój o takim samym standardzie jak pierwotny, jeśli 

usługodawca nie może zaoferować klientowi innego, zastępczego 

zakwaterowania, a jeżeli pokój, pomimo jego wad, zostanie zaoferowany 

klientowi, klient ma prawo do rabatu od podstawowej ceny zakwaterowania po 

wzajemnych uzgodnieniach lub klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od 

umowy przed noclegiem oraz do zwrotu zapłaconej ceny za zakwaterowanie, (iii) 

jeśli z powodu jednostronnej decyzji usługodawcy dojdzie do istotnej zmiany               

w zakwaterowaniu w stosunku do zakwaterowania zatwierdzonego na umowie,                

a klient nie wyraża zgody na zastępcze zakwaterowanie, klient ma również prawo 

do odstąpienia od umowy o zakwaterowaniu przed noclegiem lub do zwrotu 

pieniędzy.  

3.3 Usługi Wellness: 

a) Reklamację usług wellness można złożyć u kierownika ośrodka, zarządcy lub 

innej osoby odpowiedzialnej. 

b) Klient ma prawo do reklamacji usługi tylko podczas korzystania z usługi. Klient 

nie ma prawa do zwrotu pieniędzy lub rabatu od świadczonej usługi, jeśli 

reklamuje ją po skorzystaniu z niej. 

4. W ramach świadczenia usług restauracyjnych oraz zakwaterowania klient ma prawo do 

bezpłatnego, sumiennego i terminowego usunięcia wad, wymiany lub uzupełnienia 

standardu jakości w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki 

Republiki Słowackiej nr 277/2008 słowackiego Dz. U., jeśli usługodawca nie poniesie w 

ten sposób kosztów nieadekwatnych względem ceny towaru lub usługi bądź charakteru 

wady (niedociągnięcia). O sposobie usunięcia wady decyduje usługodawca. 

5. Jeśli charakter reklamowanego towaru i/lub usługi tego wymaga, przy składaniu 

reklamacji klient powinien przedłożyć również rzecz, której wadę reklamuje.  

6. Osoba odpowiedzialna wpisze reklamację klienta do protokołu reklamacyjnego                          

z podaniem obiektywnych okoliczności reklamacji.  

7. Po dokładnym zbadaniu osoba odpowiedzialna powinna bezzwłocznie, a w bardziej 

złożonych przypadkach w terminie do 3 dni, podjąć decyzję o sposobie rozpatrzenia 

reklamacji. Jeśli osoba odpowiedzialna nie uzna reklamacji za uzasadnioną, przekaże ją 

bezzwłocznie ze wszystkimi dokumentami dyrektorowi hotelu, który jest zobowiązany 

rozpatrzyć reklamację bezzwłocznie, a w bardziej złożonych przypadkach w terminie do 

3 dni. W razie potrzeby specjalistycznej oceny reklamowanej wady termin na 

rozpatrzenie reklamacji wynosi 30 dni. Osoba, której powierzono rozpatrzenie reklamacji 

jest zobowiązana wydać pisemny dokument o rozpatrzeniu reklamacji, w terminie 

najpóźniej do 30 dni od daty złożenia reklamacji. Takim pisemnym dokumentem jest 

kopia protokołu reklamacyjnego z wypełnioną kolumną „rozpatrzenie reklamacji”, pismo 

zawierające pisemne zawiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji lub wiadomość sms 

zwierająca informację o rozpatrzeniu reklamacji z pisemnym potwierdzeniem jej 

wysłania. 

 

Artykuł 4 

Terminy związane z egzekwowaniem praw z tytułu odpowiedzialności za wady 

 

1. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego złożenia reklamacji, w innym przypadku 

prawo do reklamacji wygasa. Okresy gwarancyjne zostały określone w przepisie § 620             

i nast.  kodeksu cywilnego.   
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Artykuł 5 

Współpraca klienta przy reklamacji  

 

1. Klient jest zobowiązany osobiście wziąć udział w postępowaniu reklamacyjnym, jest 

zobowiązany do udzielenia wszystkich obiektywnych informacji dotyczących 

świadczonej usługi. Jeśli wymaga tego charakter sprawy, klient musi umożliwić 

pracownikom dostęp do pomieszczenia, które zostało dla niego wynajęte jako 

zakwaterowanie przejściowe, aby można było sprawdzić zasadność reklamacji.  

 

 

 

Artykuł 6 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów  

 

1. Z alternatywnych metod rozwiązywania sporów może skorzystać tylko klient – osoba 

fizyczna, która przy zawieraniu i realizacji umowy konsumenckiej nie działa w ramach 

przedmiotu swojej działalności gospodarczej, swojego zatrudnienia lub zawodu (zwany 

dalej „konsumentem”).  

 

2. Podmiotem alternatywnego rozwiązywania sporów (zwanym dalej „podmiotem ARS”) 

jest organ alternatywnego rozwiązywania sporów i uprawniona osoba prawna wpisana na 

listę zgodnie z § 5 ustęp 2 ustawy nr 391/2015 słowackiego Dz. U. w sprawie 

alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz o zmianie i uzupełnieniu 

niektórych ustaw wraz z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „ustawą o ARS“). Do 

organów alternatywnego rozwiązywania sporów należą Urząd ds. Regulacji Sektorów 

Sieciowych (słow. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví), Urząd ds. Regulacji 

Komunikacji Elektronicznej i Usług Pocztowych (słow. Úrad pre reguláciu 

elektronických komunikácií a poštových služieb) oraz Słowacka Inspekcja Handlowa 

(słow. Slovenská obchodná inšpekcia). Słowacka Inspekcja Handlowa pełni ponadto 

funkcję tzw. podmiotu rezydualnego, co oznacza, że będzie uprawiona do rozwiązywania 

również takich sporów, w przypadku których nie jest określona kompetencja innych 

organów, oprócz sporów wynikających z umów o świadczeniu usług finansowych. Lista 

podmiotów alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich znajduje się na 

stronie Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej – www.mhsr.sk 

 

3. Przed zwróceniem się do właściwego podmiotu ARS konsument musi wykorzystać 

wszystkie możliwości wynikające z ustawy, np. będzie dochodzić swoich praw na drodze 

postępowania reklamacyjnego. 

 

4. Alternatywne rozwiązywanie sporów dotyczy tylko sporu pomiędzy konsumentem                   

a usługodawcą wynikającego z umowy konsumenckiej lub związanego z umową 

konsumencką. Alternatywne rozwiązywanie sporów nie dotyczy sporów, w których 

wartość sporu nie przekracza sumy 20,- EUR. Regulacja prawna dotyczy nie tylko 

sporów „rodzimych”, ale również sporów „transgranicznych”, tj. sporów pomiędzy  

konsumentami zagranicznymi, a sprzedającymi na terenie Republiki Słowackiej. 

 

5. Ustawa nr 391/2015 słowackiego Dz. U. o alternatywnym rozwiązywaniu sporów 

konsumenckich oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw wraz z późniejszymi 

zmianami (zwana dalej „ustawą o ARS“) nie dotyczy: 

http://www.mhsr.sk/
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a) sporów, w których sprzedający egzekwuje przysługujące mu prawa wobec 

konsumenta; 

b) komunikacji pomiędzy konsumentem a sprzedającym w celu egzekwowania praw 

konsumenta i rozwiązania sporu konsumenckiego, która miała miejsce przed 

wnioskiem konsumenta o naprawę; 

c) sporów rozwiązywanych przez sprzedającego lub osobę trzecią, którą ze 

sprzedającym wiąże stosunek pracy lub podobny stosunek prawny;  

d) sporów związanych z usługami świadczonymi nieodpłatnie w interesie ogólnym; 

e) sporów związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej lub z usługami związanymi 

ze świadczeniem opieki zdrowotnej; 

f) sporów związanych ze świadczeniem usług szkolnictwa wyższego lub dalszej 

edukacji w publicznej szkole wyższej lub państwowej szkole wyższej. 

 

6. Każdy konsument w celu ochrony swoich praw konsumenckich ma prawo zwrócić się do 

podmiotu ARS, a w przypadku sporu transgranicznego do Europejskiego Centrum 

Konsumenckiego.   

 

7. Konsument ma prawo zwrócić się do zarządcy z wnioskiem o naprawę, jeśli nie jest 

zadowolony ze sposobu, w którym zarządca rozpatrzył jego reklamację lub jeśli istnieje 

przypuszczenie, że zarządca naruszył jego prawa. Jeśli zarządca odpowie na ten wniosek 

odmownie lub nie odpowie na niego w terminie do 30 dni od jego wysłania, konsument 

ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego sporu do podmiotu ARS.  

 

8. Konsument może złożyć wniosek w sposób określony w myśl § 12 ustawy o ARS, 

pozostaje to bez wpływu na możliwość zwrócenia się do sądu. Aby zapewnić płynny 

przebieg rozwiązywania sporu, ustawa wymaga obowiązkowego zapewnienia 

współpracy ze strony sprzedającego/zarządcy. 

 

9. Podmiot ARS przy alternatywnym rozwiązywaniu sporów jest zobowiązany postępować 

niezależnie, bezstronnie, z należytą starannością zawodową, w celu rozstrzygnięcia sporu 

przy uwzględnieniu ochrony praw i uzasadnionych interesów stron sporu. Osoba 

fizyczna, której podmiot alternatywnego rozwiązywania sporów przydzieli wniosek, jest 

zobowiązana bezzwłocznie poinformować podmiot alternatywnego rozwiązywania 

sporów o jakichkolwiek okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jej niezależność lub 

bezstronność. Podmiot ARS postępuje w taki sposób, aby spór został jak najszybciej 

rozwiązany, zapobiega zbędnym opóźnieniom, działa efektywnie pod względem kosztów 

oraz bez zbędnego i nieadekwatnego angażowania stron sporu i innych osób, przy czym 

podejmuje wysiłki w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania sporu. Podmiot ARS 

zakończy spór w terminie do 90 dni od dnia jego rozpoczęcia. W szczególnie złożonych 

przypadkach podmiot ARS może przedłużyć termin o 30 dni, również wielokrotnie, przy 

czym o każdym przedłużeniu terminu powiadomi strony sporu, podając powód jego 

przedłużenia. 

 

10. Jeśli po dokładnej ocenie wszystkich ustalonych okoliczności oraz stanowisk stron sporu 

wynika, że strony sporu są zainteresowane polubownym rozwiązaniem sporu, podmiot 

ARS przygotuje propozycję ugody. Podmiot ARS doręczy propozycję ugody stronom 

sporu, a strony mogą w określonym terminie zdecydować, czy akceptują propozycję 

ugody. Ugoda, która powstanie jako rezultat alternatywnego rozwiązania sporu, jest 

wiążąca dla stron sporu.  
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11. Jeśli nie dojdzie do zawarcia ugody a jednocześnie zaistniałoby uzasadnione podejrzenie, 

że zostały naruszone lub zagrożone prawa konsumenta, podmiot ARS wyda uzasadnione 

stanowisko. Stanowisko to nie ma charakteru wiążącego, ale może w istotny sposób 

pomóc konsumentowi, jeśli będzie domagać się swoich praw na drodze sądowej. 

 

12. Konsument ma możliwość zakończenia udziału w alternatywnym rozwiązywaniu sporów 

na dowolnym etapie. 

 

13. Podmiot ARS może domagać się od konsumenta pokrycia kosztów za wszczęcie 

alternatywnego rozwiązywania sporu maksymalnie do wysokości 5,- EUR brutto. 

 

Artykuł 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin składania reklamacji wchodzi w życie w dniu ............... 

 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany i/lub modyfikacji 

regulaminu składania reklamacji bez wcześniejszego poinformowania klienta o tym fakcie. 

 

 


