REGULAMIN OFERTY
KRÓLEWSKIE WALENTYNKI W KRAKOWIE
§1
Postanowienia Ogólne
1.
2.

3.
4.
5.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Oferty promocyjnej KRÓLEWSKIE WALENTYNKI W
KRAKOWIE (dalej: Oferta) w Hotelu Royal w Krakowie (ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków).
Organizatorem oferty jest AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906
Warszawa, REGON: 356882180, NIP: 6762278406, kapitał zakładowy: 132 155 842,00 PLN, KRS:
0000219989, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Administratorem danych osobowych jest AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki
i Wigury 1, 00-906 Warszawa, zwana dalej ”Organizatorem”.
Oferta udzielana jest po spełnieniu warunków rezerwacji.
Oferta obowiązuje od 06.02 do 28.02.2019 w określone Regulaminem terminy rezerwacji lub do wyczerpania
zapasów.
Prawa związane z korzystaniem z Kuponu nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób,
ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności z wyjątkiem tych, które zostały określone
w niniejszym Regulaminie Programu.
§2
Szczegóły Oferty i warunki rezerwacji

1.
2.
3.
4.

Oferta dotyczy zarezerwowanych w terminie 08.02.2019 roku do 24.02.2019 roku pokoi dwuosobowych typu
Deluxe oraz Apartamentu.
W ramach rezerwacji (ceny noclegu) Gościowi przysługują posiłki w hotelowej restauracji, tj.: śniadania w
formie szwedzkiego stołu w liczbie odpowiadającej zarezerwowanym noclegom oraz jedna specjalna kolacja
dla dwóch osób, która przysługuje na cały okres pobytu w terminie objętym Ofertą.
Kolacja będzie serwowana w restauracji hotelowej w godzinach od 12.00 do 22.00. Gość zobowiązany jest
poinformować recepcję Hotelu o planowanej dacie i godzinie kolacji najpóźniej do godziny 12.00 w dniu
kolacji.
Oferta nie łączy się z innymi obowiązującymi aktualnymi promocjami w Hotelu Royal.
§3
Zakończenie Oferty

1.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenie Oferty przed terminem określonym w §1
ust 4 bez podania przyczyny.
Organizator w przypadku zawieszenia lub zakończenia Oferty zobowiązany jest do umieszczenia informacji
o zawieszeniu lub zakończeniu działalności oferty na swojej stronie internetowej.
§4
Zmiany Regulaminu Oferty

1.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Oferty w każdym momencie.
W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 Organizator każdorazowo udostępni
ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Oferty na swojej stronie internetowej www.amwhotele.pl
zakładka Promocje.
§5
Akceptacja Regulaminu

1.
2.

Niniejszy Regulamin Oferty będzie uznany za zaakceptowany przez Gościa wraz z chwilą dokonania
płatności.
Szczegółowe informacje o Promocji można uzyskać pod adresem royal@amwhotele.pl.
§6
Postanowienia końcowe

1.

W przypadkach, o których mowa w §3 i §4 niniejszego Regulaminu, Klientom nie będą przysługiwały żadne
roszczenia względem Organizatora Oferty.

