
Willa Anna Jastarnia Warunki Handlowe   

1. Zakres obowi�zywania.  
1.1. Niniejsze Warunki handlowe maj� zastosowanie dla umów oddania w najem pokoi do zakwaterowania na 

rzecz Klienta.  
1.2. Warunki handlowe Klienta lub zmiany niniejszych warunków handlowych  wymagaj� pisemnej akceptacji 

przez Firm� pod rygorem niewa�no�ci.  
1.3. Uzgodnienia telefoniczne nie obowi�zuj� i nie maj� zastosowania. 

2. Zawarcie umowy, partnerzy umowy.  
2.1. Partnerami umowy s� Klient i Firma. 
2.2. Zawarcie umowy nast�puje w momencie wpłacenia przez Klienta uzgodnionej zaliczki.  
2.3. W momencie zawierania umowy Klient musi by� pełnoletni pod rygorem niewa�no�ci umowy. 

3. Potwierdzenie rezerwacj. 
3.1. Firma mo�e dokona� pisemnego potwierdzenia rezerwacji. W przypadku pisemnego potwierdzenia rezerwacji 

zawiera ono detale umowy najmu, w tym dat� zakwaterowania, wykwaterowania i ilo�� osób mog�cych 
przebywa� w pokoju.   

4. Zaliczka i płatno�ci.  
4.1. Zaliczka zostaje wliczona w cen� wynajmu pokoju. 
4.2. Całkowita opłata za wynajem pokoju jest opłacana przez Klienta najpó�niej w umówionym pierwszym dniu 

zakwaterowania. W przypadku płatno�ci  przy pomocy przelewu bankowego nale�no�� za wynajem pokoju 
musi znajdowa� si� na koncie Firmy przed pierwszym umówionym dniem zakwaterowania.  

4.3. W przypadku braku umówionej opłaty Firma ma prawo nie udost�pni� pokoju Klientowi, a� do momentu 
wniesienia opłaty.  

4.4. Je�eli zaliczka lub inna płatno��  jest wnoszona w innej walucie ni� w PLN to jest ona przeliczana na 
podstawie stawek wymiany banku Firmy w dniu dokonania transakcji. 

5. Rozwi�zanie umowy i jej konsekwencje. 
5.1. Je�li umowa zostaje rozwi�zana za zgod� Klienta i Firmy (obu stron), to Firma zwraca Klientowi zaliczk�. 
5.2. Klient ma prawo do rozwi�zania umowy z Firm�, w jakimkolwiek terminie.  
5.3. Je�li umowa zostaje rozwi�zana przez Klienta (daj�cego zaliczk�):  

5.3.1. Na 31 lub wi�cej dni przed dat� zakwaterowania uzgodnion� w umowie, Firma zwraca Klientowi 
zaliczk�. 

5.3.2. Na 30 lub mniej dni przed dat� zakwaterowania uzgodnion� w umowie zaliczka zostaje u Firmy.  
5.3.3. W pierwszym dniu umówionego zakwaterowania lub po dacie zakwaterowania (na przykład; skrócenie 

pobytu lub łamanie regulaminu obiektu) zaliczka zostaje u Firmy.  
5.4. Firma, ma prawo do rozwi�zania umowy z Klientem, w jakimkolwiek terminie. O rozwi�zaniu umowy Firma 

informuj� klienta bezzwłocznie po czym Klient natychmiast opuszcza zajmowany pokój.  
5.5. W przypadku opuszczenia pokoju w wyniku łamania regulaminu obiektu Firma nie zwraca �adnych płatno�ci. 
5.6. Poza zwrotem zaliczki/płatno�ci  klient nie ma prawa do innych roszcze�. 
5.7. Zwrot zaliczki nast�puje do 30 dni od umówionej daty rozwi�zania umowy. 

6. Zmiana rezerwacji. 
6.1. Zmiany w rezerwacji mo�liwe s� jedynie na 31 dni przed umówion� dat� zakwaterowania klienta.  
6.2. W przypadku zmiany terminu pobytu na pro�b� Klienta po zawarciu umowy naliczana jest dodatkowa opłata 

manipulacyjna w wysoko�ci 50,00 PLN.  
7. Regulamin Obiektu  

7.1. Podczas pobytu Klient jest zobowi�zani do przestrzegania regulaminu obiektu. 
7.2. Nie  przestrzeganie regulaminu obiektu skutkuje opuszczeniem pokoju przez Klienta według instrukcji Firmy. 

8. Postanowienia ko�cowe  
8.1. Miejscem wykonania umowy, miejscem płatno�ci i wył�czn� wła�ciwo�ci� miejscow� s�du jest siedziba 

Firmy. 
8.2. Je�eli jakiekolwiek postanowienie warunków handlowych oka�e si� lub stanie si� niewa�ne albo 

niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na wa�no�� pozostałych postanowie� Umowy. W innych 
przypadkach obowi�zuje prawo Polskie. 

 
 


