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Regulamin handlowy sprzedaży pobytów i usług spółki KÚPELE LÚČKY a.s. – 
REGON: 316 33 218 za pośrednictwem strony internetowej www.kupele-lucky.sk 

 
Spółka KÚPELE LÚČKY a.s. prowadzi stronę internetową umożliwiającą klientom 
dokonanie wyboru i rezerwacji noclegów, pobytów leczniczych, weekendowych i innych 
podobnych pobytów, które oferuje (dalej jako usługi). Niniejszy regulamin handlowy w 
aktualnej wersji jest dostępny w formie elektronicznej na stronie www.kupele-lucky.sk. 
 
Spółka KÚPELE LÚČKY a.s. rezerwuje usługi bez weryfikacji klienta, o ile rezerwacja 
spełnia wszystkie wymogi formalne niezbędne do dokonania tej czynności. 
Klient ma obowiązek udzielić spółce KÚPELE LÚČKY a.s. wszelkich informacji 
potrzebnych do należytego dokonania rezerwacji i świadczenia usług, to jest wypełnić 
formularz rezerwacji podając prawdziwe i prawidłowe dane oraz uregulować płatność za 
usługi we wskazanym terminie. Jeśli klientem jest osoba prawna, wówczas powinna wskazać 
swojego przedstawiciela do kontaktów ze spółką KÚPELE LÚČKY a.s., który przekaże 
uczestnikom informacje o oferowanych usługach, warunkach oraz inne informacje otrzymane 
od spółki KÚPELE LÚČKY a.s. 
 
Jeżeli rezerwacja usług spółki KÚPELE LÚČKY a.s. z jakiejkolwiek przyczyny nie będzie 
możliwa, spółka KÚPELE LÚČKY a.s. powiadomi o tym fakcie klienta. 
 
Spółka KÚPELE LÚČKY a.s. ma również prawo do anulowania rezerwacji, która nie spełnia 
wymogów koniecznych do dokonania rezerwacji usług albo dane wymienione w rezerwacji 
są niepełne, niedokładne bądź sprzeczne, a także rezerwacji, w której klient poda kontakt 
telefoniczny, pod którym nie można go zastać w godzinach roboczych spółki KÚPELE 
LÚČKY a.s., tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30. 
 
Spółka KÚPELE LÚČKY a.s. zastrzega sobie prawo do odrzucenia klienta, który powtórnie 
przesyła niepełne lub nieprawidłowo wypełnione rezerwacje albo rezerwacje umyślnie 
wypełnione w taki sposób, aby rezerwacja nie mogła zostać dokonana.  
 
Dla klienta wiążące są informacje, które otrzyma w potwierdzeniu rezerwacji przesłanym 
przez spółkę KÚPELE LÚČKY a.s. Klient ma obowiązek sprawdzić potwierdzenie 
rezerwacji, a w razie jakichkolwiek rozbieżności natychmiast zawiadomić pracowników 
działu handlowego lub pracowników recepcji, którzy skorygują błąd i prześlą nowe 
potwierdzenie rezerwacji. Jeśli klient tego nie uczyni niezwłocznie, to po przyjeździe do 
uzdrowiska błędy lub rozbieżności nie będą uwzględniane. 
 
W przypadku potwierdzenia rezerwacji klient zostanie powiadomiony o tym fakcie e-mailem 
na adres, który podał przy rezerwacji. Po potwierdzeniu rezerwacji klient otrzyma w e-mailu 
również instrukcje niezbędne do korzystania z usług uzdrowiskowych. Terminy płatności 
zaliczki lub dopłaty do ceny są wiążące. Spółka KÚPELE LÚČKY a.s. nie odpowiada za 
skutki opóźnienia płatności realizowanej przez klienta. W przypadku nieuregulowania ceny za 
usługi należycie i terminowo, w tym zaliczki, spółka KÚPELE LÚČKY a.s. może odstąpić od 
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umowy, przy czym klient obowiązany jest zapłacić spółce KÚPELE LÚČKY a.s. karę 
umowną w wysokości 20% ceny usług.  
 
Obowiązkiem klienta jest uregulowanie ceny za usługi na rachunek spółki KÚPELE LÚČKY 
a.s. (podany w potwierdzeniu rezerwacji) w terminie płatności przelewem bankowym lub 
kartą płatniczą w drodze wstępnej autoryzacji. Ewentualną dopłatę za usługi klient ma 
obowiązek uregulować w gotówce po przyjeździe. 
 
Spółka KÚPELE LÚČKY a.s. wystawi klientowi potwierdzenie zapłaty w dniu przyjazdu na 
recepcji.  
 
System rezerwacji on-line umożliwia bezpieczny dostęp do rezerwacji lub zakupu usług 
oferowanych przez spółkę KÚPELE LÚČKY a.s. Przy wyborze formy płatności kartą 
płatniczą klient zostanie przekierowany na bezpieczny serwer spółki ...................., która 
gwarantuje klientowi bezpieczeństwo i ochronę wprowadzonych danych. Płatności można 
realizować za pomocą kart VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. 
Klient ma prawo do anulowania usług zarezerwowanych w spółce KÚPELE LÚČKY a.s. w 
drodze zawiadomienia na piśmie (pocztą, faksem, e-mailem). 
 
W przypadku anulowania usług naliczana jest następująca opłata za anulowanie: 
Do 28 dni przed datą przyjazdu 5 EUR 
Poniżej 27 dni  10% łącznej ceny usług 
Poniżej 15 dni 25% łącznej ceny usług 
Poniżej 7 dni 50% łącznej ceny usług 
Brak zawiadomienia o anulowaniu 75% łącznej ceny usług 
W przypadku skrócenia pobytu w trakcie jego trwania lub w przypadku niewykorzystania 
uprzednio zarezerwowanych usług, naliczamy opłatę za anulowanie w wysokości 100%, tzn. 
uzdrowisko nie ma obowiązku zwrócenia części ceny kupna za te usługi.  
 
Za zmianę nazwiska klienta przy rezerwacji noclegów nie jest naliczana żadna opłata.  
 
Jeżeli spółka KÚPELE LÚČKY a.s. jest obowiązana do zwrotu klientowi stosownej części 
ceny za usługi, to tenże zwrot nastąpi w terminie 30 dni. Właściwa kwota zostanie 
pomniejszona o stosowną opłatę za anulowanie w wysokości podanej powyżej lub opłatę 
administracyjną w zryczałtowanej kwocie 10 EUR. Koszty transakcji w związku ze zwrotem 
ceny za usługi ponosi klient.  
 
Regulamin handlowy może być uzupełniany i zmieniany w formie elektronicznej. W 
przypadku zmiany regulaminu handlowego obowiązkiem spółki KÚPELE LÚČKY a.s. jest 
opublikowanie nowej wersji regulaminu na stronie www.kupele-lucky.sk oraz załączanie 
regulaminu do wszystkich nowych potwierdzeń rezerwacji od daty wejścia w życie zmiany 
lub uzupełnienia.  
 
Spółka KÚPELE LÚČKY a.s. zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz zmiany składu 
pakietów usług uzdrowiskowych.  
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Przesyłając rezerwację on-line, klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu dokonania rezerwacji, wypełniania oraz 
dochodzenia zobowiązań umownych oraz do celów ewidencyjnych.  
Niniejszy regulamin handlowy wchodzi w życie z dniem 01.08.2012 r. 


