
 
 

 
 

 

Regulamin Konkursu  

GRAJ Z GREE 

 

 

§ 1. DEFINICJE 

1. KONKURS – forma rozrywki rozgrywana w przestrzeni Internet, za pośrednictwem strony 

www.grajzgree.pl  

2. ORGANIZATOR – organizatorem konkursu GRAJ Z GREE (zwanego dalej „Konkursem”) jest Free 

Polska Sp. z o.o. – wyłączny importer klimatyzatorów marki Gree w Polce, z siedzibą  

w Krakowie (31-416) przy ul. Dobrego Pasterza 13/3. Organizator konkursu jest równocześnie 

Administratorem Danych Osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Free Polska (Załącznik nr 

1 do niniejszego regulaminu) 

3. UCZESTNIK – każda osoba pełnoletnia będąca przedstawicielem firmy instalacyjnej z branży 

HVACR, która zgłosiła się do udziału w dniach 26.05.2018-18.06.2018, wykonując zaplanowane 

działania, oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z formularzem 

zgłoszeniowych o którym mowa w § 3 ust.2 Regulaminu. 

4. NAGRODA GŁÓWNA – jeden voucher o wartości 1900 zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych) na 

pobyt w Hotelu Arłamów w Ustrzykach Dolnych dla dwóch osób o zawartości zgodnej  

z pakietem hotelowym „Voucher Standard 2 noce” i do wykorzystania na warunkach 

określonych w voucherze (warunki vouchera stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu) oraz meczowa koszulka reprezentacji Polski. 

5. NAGRODY DODATKOWE – futbolowe i firmowe upominki przewidziane dla min. 15 osób. 

6. REGULAMIN – niniejszy Regulamin. 

 

§ 2. CEL 

1. Regulamin określa warunki i reguły Konkursu, organizowanego przez Organizatora. 

2. Przez organizację Konkursu rozumie się udostepnienie formularza zgłoszeniowego na stronie 

www.grajzgree.pl, przyjmowanie zgłoszeń od Uczestników, przekazanie nagród do odbioru 

oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jego przebiegu.  

3. Celem głównym Konkursu jest promocja marki Gree, której wyłącznym przedstawicielem  

w Polsce jest Organizator. 

 

§ 3. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs odbywa się od 25 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r. do godz. 24.00. 

2. Uczestnicy powinni wejść na www.grajzgree.pl i zgodnie z instrukcją wypełnić formularz 

zgłoszeniowy (zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych) zachowując kopię 

formularza, która zostanie automatycznie wysłana na adres mailowy podany w zgłoszeniu. 
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3. Zgodnie z instrukcją, zadaniem uczestników jest odpowiedzenie na 3 pytania główne oraz na  

3 pytania dodatkowe oraz uzupełnienie swoich danych. 

4. Uczestnik może wypełnić formularz jeden raz. W przypadku otrzymania więcej niż jednego 

formularza zgłoszeniowego od jednego uczestnika, w konkursie rozpatrzony zostanie 

formularz wysłany przez niego jako pierwszy.  

5. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba osób z danej firmy instalacyjnej, jednakże 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

wymagana jest od każdego z Uczestników. 

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani osoby spokrewnione z pracownikami 

Organizatora oraz jego Partnerów i Dystrybutorów (Alfaco, Bezet, Klima, Systherm, Wienkra, 

Clima Komfort).  

7. Uczestnik, który do 18 czerwca 2018 r. do godz. 24.00 prawidłowo wykona zadania określone 

w ust. 3 bierze udział w Konkursie i może otrzymać: 

a) Nagrodę Główną – jeśli jest przedstawicielem firmy instalacyjnej z branży HVACR, która  

w okresie od 1.01.2018 r. do 15.07.2018 r. dokonała zakupu urządzeń Gree u Partnerów / 

Dystrybutorów Free Polska Sp. z o.o. o min. wartości 5000 zł (pięć tysięcy złotych) netto. 

b) Nagrody Dodatkowe – jeśli jest przedstawicielem firmy instalacyjnej z branży HVACR. 

8. Spośród prawidłowo wypełnionych zgłoszeń zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody Głównej – 

Uczestnik, który odpowie poprawnie na 3 pytania główne. W przypadkach spornych konkurs 

będzie rozstrzygany na niżej określonych zasadach:  

a) W przypadku jeśli więcej niż jeden Uczestnik odpowie prawidłowo na wszystkie 3 pytania 

główne lub jeśli żaden z uczestników nie odpowie prawidłowo na wszystkie 3 pytania 

główne pod uwagę wzięte zostaną odpowiedzi na 2 pytania dodatkowe rozpatrywane  

w kategorii, w przypadku pierwszego pytania dodatkowego: odpowiedź 

prawidłowa/odpowiedź nieprawidłowa, w przypadku drugiego pytania dodatkowego: 

odpowiedź prawidłowa lub odpowiedź najbardziej zbliżona do prawidłowej.  

b) W przypadku jeśli więcej niż jeden Uczestnik odpowie prawidłowo na wszystkie 3 pytania 

główne oraz na 2 pytania dodatkowe pod uwagę wzięta zostanie godzina otrzymania przez 

Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego – Uczestnik, który szybciej wyśle 

prawidłowo wypełnione zgłoszenie, o którym mowa powyżej, wygra. 

9. Spośród prawidłowo wypełnionych zgłoszeń zostaną wyłonieni zwycięzcy Nagród 

Dodatkowych – minimum 15 Uczestników, którzy prawidłowo wypełnią formularz 

zgłoszeniowy i uplasują się na pierwszych 15 miejscach zgodnie z kryteriami oceny 

wymienionymi w ust. 8 powyżej. Zwycięzca Nagrody Głównej także otrzyma Nagrody 

Dodatkowe.  Wyniki zostaną ogłoszone 18 lipca 2018 r. 

10. Zwycięzca Nagrody Głównej oraz zwycięzcy Nagród Dodatkowych zostaną o wygranej 

powiadomieni przez Organizatora mailowo 18 lipca 2018 r. Organizator może dodatkowo 

kontaktować się ze zwycięzcami telefonicznie w dniach 18-20 lipca 2018 r. Zwycięzcy będą 

zobligowane podać Organizatorowi adres pocztowy, na który zostaną, na koszt Organizatora, 

wysłane nagrody.  

11. Nagrody zostaną wysłane w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników – wysyłki 

polecone zostaną nadane najpóźniej 1 sierpnia 2018 r. Jeśli do dnia 1 sierpnia 2018 r. 

Organizator nie otrzyma od zwycięzców informacji na temat adresów do wysyłki nagród, stracą 

oni możliwość odbioru nagród, a nagrody zostaną przekazane Uczestnikom, którzy zajmą 

kolejne miejsca w Konkursie zgodnie z kryteriami oceny wymienionymi w ust. 8 i 9 powyżej. 

 

 



 
 

 
 

12. Zwycięzca Nagrody Głównej otrzyma od Organizatora voucher wydany przez Hotel Arłamów 

w Ustrzykach Dolnych uprawniający go do realizacji nagrody. Realizacja nagrody – 

wykorzystanie pakietu hotelowego „Voucher Standard 2 noce” w Hotelu Arłamów zgodnie  

z warunkami vouchera - leży po stronie zwycięzcy. Organizator z chwilą nadania vouchera 

przesyłką poleconą na adres zwycięzcy wywiązuje się z wręczenia Nagrody Głównej w 

Konkursie i nie ponosi odpowiedzialności za nie zrealizowanie przez Uczestnika Nagrody 

Głównej. 

13. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

14. Uczestnicy przystępując do Konkursu biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną 

na cały czas trwania Konkursu.  

15. W przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, bądź utrudniania realizacji 

Konkursu innym Uczestnikom, w dowolnym momencie Konkursu, Organizator ma prawo do 

wykluczenia go z Konkursu. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.  

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Uczestników Konkursu mogące 

naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 

17. Organizator nie jest stroną między Uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą być 

naruszone w czasie Konkursu.  

 

§ 4. UCZESTNICY I REJSTRACJA 

1. Uczestnikiem jest osoba pełnoletnia będąca przedstawicielem firmy instalacyjnej z branży 

HVACR, która wykona zadanie określone przez Organizatora oraz wyrazi zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest rejestracja 

Uczestnika poprzez wykonanie zadania określonego w § 3. ust. 2. 

2. Poprzez rejestrację lub zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: 

a) wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, 

b) przetwarzanie przez Organizatora jako Administratora Danych Osobowych - danych 

osobowych Uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

c) opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali 

społecznościowych oraz w informacjach medialnych imienia i nazwiska Uczestnika oraz 

nazwy firmy instalacyjnej, której jest przedstawicielem, na podstawie odrębnej zgody 

Uczestnika. 

3. Poprzez rejestrację lub zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się  

i rozumie postanowienia Regulaminu.  

 

§ 5. ZWYZIĘZCA 

Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik Konkursu, któremu w dniu 18 lipca 2018 r. przyznana 

została  Nagroda Główna, o której został poinformowany drogą mailową. 

 

 



 
 

 
 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. W sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, 

głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega możliwość zakończenia, przerwania, modyfikacji Konkursu przed czasem 

jego zakończenia, nie wręczając Nagród. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie 

Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego 

stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można 

uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów. 

5. Uczestnictwo w Konkursie nie rodzi żadnych roszczeń względem Organizatora. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ 

na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  

8. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Konkursu www.grajzgree.pl oraz na stronie 

Organizatora. 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

POLITYKA PRYWATNOŚCI FREE POLSKA SP. Z O.O. 

 
RODO 

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w takim samym zakresie we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach 

regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym 

na korzystanie z usług internetowych, procesów rekrutacji, sprzedaży towarów. 

 
Czym są dane osobowe 

Dane osobowe to (stosownie do definicji z RODO), informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze strony internetowej Free Polska Sp.  

z o.o. takimi danymi mogą być adres e-mail, adres IP, jak również numer telefonu, w przypadku 

organizowanych przez Free Polska Sp. z o.o. konkursów: imię i nazwisko (lub samo imię w powiązaniu 

z  innymi  danymi),  w niektórych przypadkach adres  zamieszkania lub  korespondencyjny (np. w  celu  
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doręczenia nagrody). Dane osobowe są przechowywane w każdym przypadku zgodnie z celami 

przetwarzania na zasadach obowiązujących we Free Polska Sp. z o.o., w sposób bezpieczny (zgodnie  

z zasadami bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązującymi we Free Polska Sp. z o.o.  

i każdorazowo na podstawie prawnej wskazanej wyraźnie w danym przypadku (np. dobrowolna zgoda, 

akceptacja regulaminu konkursu, zawarta umowa).   

 
Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Danych Osobowych, który przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu RODO 

jest: 

 
Free Polska Sp. z o.o.  

z siedzibą w Krakowie 

 
adres: ul. Dobrego Pasterza 13/3 

31-416 Kraków 

NIP: 5252291850 

REGON: 015652188 

KRS: 015652188 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 

 
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest poprzez: 

- pocztę elektroniczną, na adres e-mail: gree@gree.pl 
- nadanie przesyłki pisemnej na adres: ul. Dobrego Pasterza 13/3, 31-416 Kraków 
- telefonicznie pod numerem: +48 12 307 06 40 
 
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych; 

 
Dane osobowe Klientów Spółki są przetwarzane w celu świadczenia usług:  

- szkoleniowych,   
- drogą elektroniczną, w szczególności przekazywania informacji handlowych (newsletter), utrzymania 
konta klienta w sklepie, zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty, 
przesyłania powiadomień o realizacji zamówień,  
- realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta,  
- dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji 
handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach, 
umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym; 
 

 

 



 
 

 
 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo wyrażona przez Klienta Spółki  

dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub tez konieczność podjęcia działań na żądanie danej 

osoby, w tym wyrażenie zgody/akceptacja regulaminów konkursu lub zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora 

lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. fRODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest 

konieczność oferowania Klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do 

potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych  

i reklamowych. 

 
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem  

w wykonywaniu zadań określonych w niniejszej polityce prywatności, w szczególności 

przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy 

niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący  usługi 

reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności. 

 
Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają 

odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki 

ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych 

przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów 

wskazanych w niniejszej polityce prywatności. 

 
Dane osobowe Klientów Spółki będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do 

świadczenia usług lub winnych celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności. 

 
Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu 
bezpośredniego, 
- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest 
związane z marketingiem bezpośrednim, 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, także w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych 
jest prawidłowe; 
 
Administrator spełnia obowiązki informacyjne, w tym poprzez wskazanie, że Klient Spółki nie ma 

ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać  

z przepisów szczególnych (np. przepisów podatkowych lub statystycznych). Konsekwencją niepodania 

danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta 

Spółki. 

 

 



 
 

 
 

Administrator wskazuje ponadto, że dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu,  

w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia 

decyzji o udzieleniu Klientom Spółki rabatów sprzedażowych.  

 
Niniejsza polityka prywatności została zatwierdzona przez Zarząd Free Polska Sp. z o.o. w dniu 24 maja 

2018 roku i wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku. 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 2 

Informacje nt. Voucher Standard 2 noce w Hotelu Arłamów w Ustrzykach Dolnych www.arlamow.pl   

Voucher obejmuje: 

• 2 Noclegi w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem w formie bufetu w godz. 7:30-10:30 
• 2 Obiadokolacje z napojami w formie bufetu w godz. 18:00-21:00 
• Jednorazowe wejście do Świata Saun 
• Nielimitowany relaks w Strefie Basenów: 
basen wewnętrzny z torami pływackimi oraz atrakcjami wodnymi wraz z sąsiadującą strefą saun i 
jacuzzi 
• Całoroczny zewnętrzny basen z ciepłą wodą 
• Salę fitness i siłownię cardio w Centrum Sportowym 
• WiFi na terenie całego obiektu 
• Parking zewnętrzny 
 
Vouchery wydawane są na okres 6-ciu miesięcy. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. 

Vouchery realizowane są z wyłączeniem terminów specjalnych. 

Voucher należy okazać w oryginalnej formie w Recepcji w dniu przyjazdu. Wymagana jest 

wcześniejsza rezerwacja usług. 

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt z działem rezerwacji Hotelu pod numerem telefonu: 

+48 13 443 10 20; +48 13 443 10 00 lub email na adres: 

rezerwacje@arlamow.pl,recepcja@arlamow.pl. 

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Hotelu i Regulaminu Sprzedaży i 

Realizacji Voucherów.  

Opłata klimatyczna – 1 zł za dzień (powyżej jednego noclegu). Opłata od dzieci i dorosłych. Opłata 

pobierana jest w Hotelu. 

W przypadku częściowego wykorzystania wartości vouchera, pozostała kwota nie podlega zwrotowi. 
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REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERÓW Arłamów 2016-11-30 

 

I WARUNKI OGÓLNE 

Hotel Arłamów oferuje dwie formy Voucherów. 

• Vouchery podarunkowe otrzymane w prezencie od Hotelu Arłamów 

• Vouchery sprzedażowe zakupione przez klientów, jako podarunkowe dla osób trzecich 

1. Hotel Arłamów zwany dalej wydawcą zobowiązuje się do przekazania lub sprzedania Vouchera 

Nabywcy (na miejscu w Hotelu, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej) i do 

przyjmowania go do realizacji w Hotelu Arłamów, Arłamów 1, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

2. Vouchery wysyłane są listami poleconymi. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za 

niedostarczenie vouchera przez Pocztę Polską lub w razie jakichkolwiek przyczyn niezawinionych przez 

Hotel. 

3. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera. 

Voucher wystawiany jest dopiero w momencie zaksięgowania środków na koncie Hotelu Arłamów,  

a następnie wysyłany listem poleconym do 4 dni roboczych. 

4. Voucher może być realizowany wyłącznie w Hotelu Arłamów po wcześniejszym dokonaniu 

rezerwacji i potwierdzeniu jej e-mailowo przez dział rezerwacji. 

5. Hotel Arłamów zastrzega sobie możliwość odmowy dokonania rezerwacji w terminach specjalnych, 

długich weekendów, świąt i sylwestra. 

6. Voucher może być zrealizowany w Hotelu Arłamów zgodnie z zakresem określonym w treści 

Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup towaru lub usługi. 

7. Użytkownik posiadający Voucher i zakładający rezerwację w oparciu o niego musi przedstawić go  

w oryginale podczas meldunku w recepcji hotelu Arłamów, po jego okazaniu uprawniony jest do 

otrzymania zamówionego towaru lub usługi. W przypadku nie posiadania oryginalnego Vouchera bądź 

Vouchera nieważnego, Wydawca ma prawo odmówić realizacji zamówionej usługi / towaru w oparciu 

o taki Voucher. 

8. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę. 

9. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości. 

10. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego 

przekazaniu Nabywcy. 

11. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Hotelu  

z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera. 

12. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od 

daty zakupu Vouchera. 

 

 

 



 
 

 
 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA 

1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera na wybrany 

towar lub usługę w Hotelu Arłamów w recepcji lub w dziale rezerwacji Hotelu Arłamów (tel. 13 443 10 

00, 13 443 10 20 e-mail: recepcja@arlamow.pl , rezerwacje@arlamow.pl). 

2. Hotel Arłamów przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę 

ważności, pieczęć Wydawcy, hologram i podpis Wydawcy. Wyjątek stanowią jedynie vouchery 

zakupione drogą elektroniczną. 

3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty 

niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość 

Vouchera. 

4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny na miejscu w Hotelu gotówka lub kartą, gdy 

wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej 

nie obejmuje. 

5. Hotel Arłamów ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy: a) upłynął termin ważności 

Vouchera, b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze. 

6. Użytkownikowi nie przysługują takie same prawa do oferowanych rabatów i promocji w Hotelu 

Arłamów jak każdemu klientowi nie będącemu Użytkownikiem Vouchera. 

 

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW 

1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje fakturę VAT. 

2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą 

rozpatrywane przez Hotel Arłamów na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej 

reklamacji. 

3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest faktura VAT wydana przy zakupie Vouchera. 

  

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią 

niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. 

Każdy użytkownik Vouchera zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich Regulaminów 

obowiązujących w Hotelu. 

2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie 

określonym w Regulaminie. 

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem 

www.arlamow.pl oraz w recepcji Hotelu Arłamów. Hotel ma obowiązek udostępnienia Regulaminu 

Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie. 

 



 
 

 
 

4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych 

praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco 

aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w recepcji Hotelu Arłamów. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 


