
 
 
 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY VIP CLUB 
 

 
Karta VIP CLUB jest kartą na okaziciela i waŜna jest bezterminowo. Oferuje Państwu 

atrakcyjne rabaty w hotelach, restauracjach, salonach SPA i innych obiektach, biorących udział w 
Programie HOTELE VIP. Karta VIP CLUB wydawana jest przez BUSINESSHOTELS.PL i jest jej 
własnością.  
 

Karta upowaŜnia do uzyskania rabatu: 
 

Na noclegi w hotelach objętych Programem VIP CLUB lub inne usługi wskazane wyłącznie przez 
Partnera programu HOTELE VIP. 
.  
 

Warunki korzystania z Karty Rabatowej VIP CLUB 
 

Aby skorzystać z rabatów cenowych na nocleg, naleŜy w trakcie rezerwacji poinformować 
obsługę hotelu o posiadaniu karty VIP CLUB oraz okazać kartę w recepcji podczas zameldowania.  
Aby skorzystać z rabatów cenowych na inne produkty i usługi oferowane przez Partnerów Programu 
naleŜy poinformować personel wybranego obiektu, iŜ jest się posiadaczem karty VIP CLUB oraz 
okazać kartę przed dokonaniem zamówienia.  
 

Ograniczenia w korzystaniu z Karty VIP CLUB 
 

Karta nie jest honorowana 31 grudnia (Sylwester) i 1 stycznia (Nowy Rok).  
Rabat nie obowiązuje przy zamawianiu posiłków i napojów do pokoju i na wynos.  
Rabat udzielony posiadaczowi Karty nie moŜe być łączony z innymi rabatami. Nie ma on takŜe 
zastosowania w przypadku okazjonalnych imprez organizowanych przez hotel, restaurację czy inny 
obiekt biorący udział w Programie, w ramach specjalnie skalkulowanych cen pakietowych.  
Karta nie podlega odsprzedaŜy oraz moŜliwości cesji na inną osobę bądź firmę.  
Karta nie jest kartą płatniczą w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Bankowe (tj. Dz.U. z 
2002 r., nr 72, poz. 665 ze zm.).  

 
Utrata Karty 

 
W razie utraty Karty (kradzieŜy, zagubienia, itp.) naleŜy niezwłocznie powiadomić biuro 

BUSINESSHOTELS.PL. Wówczas, po wniesieniu opłaty manipulacyjnej  zostanie wydany duplikat 
Karty. 
 

Zwrot Karty 
 

UniewaŜnienie Karty i refundacja kosztów zakupu Karty mogą nastąpić wówczas gdy Karta 
zostanie zwrócona BUSINESSHOTEL.PL w ciągu dziesięciu dni od daty nabycia.  
 

Przetwarzanie danych osobowych 
 

UŜytkownik, w okresie uŜytkowania Karty, wyraŜa zgodę na przetwarzanie i przechowywanie 
danych osobowych oraz na ich wykorzystanie do celów promocyjnych i marketingowych przez 
BUSINESSHOTELS.PL 

 
Ograniczenie odpowiedzialności 

 
Uczestnicy Programu przyjmują do wiadomości, Ŝe Program moŜe być modyfikowany w 

części lub całości, w kaŜdym momencie. W takiej sytuacji, klienci zostaną powiadomieni o nowych 
warunkach Programu przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu 
zgłoszeniowym do Programu. 


