REGULAMIN PROMOCJI
„NOCUJ I ZYSKUJ“
1. Organizatorem promocji jest firma Dobry Hotel Mięczkowski Spółka Komandytowa z siedzibą w
Sopocie, przy ulicy Pułaskiego 18-20, posiadająca numer NIP: 585-145-58-78, będąca spółką
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzoną przy Sądzie Rejonowym GdańskPółnoc w Gdańsku Wydział VIII KRS, pod numerem KRS 0000360212.
2. Promocja jest organizowana we współpracy z następującymi podmiotami: Hotel Unicus Spółka
Komandytowa z siedzibą w Sopocie, przy ul. Pułaskiego 18-20; Hotel Aureus Spółka
Komandytowa z siedzibą w Sopocie, przy ul. Pułaskiego 18 – 20.
3. Promocja obejmuje następujące hotele: Hotel Sedan w Sopocie, Best Western Villa Aqua Hotel w
Sopocie, Best Western Bonum Hotel w Gdańsku, Best Western Plus Arkon Park Hotel w Gdańsku,
Hotel Różany Gaj w Gdyni oraz Hotel Unicus w Krakowie.
4. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 lutego 2017 i trwa do odwołania.
5. Rezerwacja jednego pokoju/pobytu uprawnia do jednej pieczątki, bez względu na liczbę
zarezerwowanych dób i osób przebywających w pokojach.
6. Kartoniki na pieczątki dostępne są w pokojach, a pierwszą pieczątkę uczestnik otrzyma na
zakończenie pobytu, niezależnie od tego w jaki sposób dokonał rezerwacji tego pobytu. Kolejne
pieczątki będą przyznawane po każdym pobycie zarezerwowanym wg zasad regulaminu.
7. Zebranie siedmiu pieczątek gwarantuje jedną, bezpłatną dobę (dla max. dwóch osób) w jednym
pokoju dwuosobowym typu standard, bez śniadania.
8. Doba gratis może być wykorzystana podczas pobytu, który został poprzedzony rezerwacją za
pomocą jednego z następujących kanałów:
 Recepcja hotelowa (mailowo lub telefonicznie).
 Przedstawiciel Działu Sprzedaży Centrali Dobry Hotel.
 Osobiście w jednym z hoteli.
9. Oferta nie dotyczy rezerwacji, które zostały dokonane przez pośredników – zewnętrzne portale
rezerwacyjne, typu: Booking, Expedia, HRS, HolidayCheck, Travelist itp.
10. Pieczątkę otrzymuje osoba, której nazwisko widnieje na rezerwacji.
11. Nie zwracamy pieniędzy za pobyt, który został w pełni opłacony w momencie dokonywania
rezerwacji.
12. Kupon nie może zostać wymieniony na pieniądze, nie może też stanowić przedmiotu obrotu
handlowego, innego niż określony w niniejszym regulaminie.
13. Warunkiem skorzystania z oferty „NOCUJ I ZYSKUJ” jest przekazanie kuponu z siedmioma
pieczątkami pracownikowi recepcji przy zameldowaniu podczas kolejnego przyjazdu.
14. Po zebraniu siedmiu pieczątek możliwa jest wymiana kuponu na voucher, który może być
przekazany w formie podarunku osobie trzeciej i przez tę osobę może być wykorzystany.
15. Za zrealizowany kupon i wykorzystanie darmowego noclegu bądź za wymianę kuponu z
siedmioma pieczątkami na voucher, Gość zostanie obciążony kwotą w wysokości jednego grosza.

16. Wykorzystanie doby gratis podlega rezerwacji bezzwrotnej. Brak możliwości anulacji dokonanej
rezerwacji i wykorzystania w innym terminie.
17. Pula pokoi przeznaczonych do wykorzystania jest limitowa. W niektórych okresach hotel ma
prawo odmówić przyjęcia rezerwacji bez podania przyczyny.
18. Pracownik hotelu uprawniony jest do odmówienia przyjęcia oraz odebrania kuponu, jeżeli budzą
one wątpliwości, co do autentyczności, legalności pochodzenia i ilości wykorzystanych dób.
19. Pieczątki przybijane są tylko na oryginalnych kuponach. W przypadku, gdy Gość nie ma przy sobie
kuponu, pieczątka przepada.
20. Liczba kuponów jest limitowana.
21. Każdy korzystający z kuponów oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i nie wnosi
do niego żadnych zastrzeżeń.
22. Wszelkie uwagi, reklamacje itp. należy składać mailowo na adres biuro@dobryhotel.com.
23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
24. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z użytkowaniem kuponów
będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby wystawcy.

