Pravidlá a podmienky
Výnimky

Kompletný zoznam hotelov, na ktoré sa akcia nevzťahuje, nájdete tu:
https://uk.hotels.com/page/hotel-exclusions-emea/

Základné pravidlá

1. Kupón je platný pre novú, vopred zaplatenú rezerváciu ubytovania v zúčastnenom
hoteli. Tento kupón nie je možné použiť na rezervácie uskutočnené prostredníctvom
služby pre skupinové cestovanie, rezervácie zaplatené priamo v hoteli, rezervácie
platené v cudzej mene, rezervácie v nezúčastnenom hoteli a rezervácie uskutočnené
pred získaním tohto kupónu.
2. Zúčastnené hotely sa môžu meniť. Na jednu rezerváciu je možné použiť len jeden
kupón a kupón nie je možné kombinovať s ďalšími ponukami. Na rezerváciu sa
vzťahujú štandardné pravidlá a podmienky a všetky rezervácie závisia od
dostupnosti. Kupón nie je možné vymeniť za hotovosť a nie je možné ho previesť ani
predať.
3. Kupón sa nevzťahuje na žiadne dane, poplatky či dodatočné náklady a za každú
ďalšiu izbu v rámci rezervácie je potrebné uhradiť plnú cenu. Doplňujúce poplatky,
ako sú napríklad poplatky za ďalších hostí, za telefónne hovory, storno poplatky, za
parkovanie či iné poplatky, musia byť uhradené počas rezervácie alebo priamo v
hoteli, a plnú zodpovednosť za ne nesie zákazník.
4. Nepatričné použitie kupónu je zakázané a môže byť považované za podvod.
5. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek túto ponuku zmeniť alebo stiahnuť a zrušiť
akúkoľvek rezerváciu, ak bol kupón použitý na uskutočnenie špekulatívnych,
neoprávnených či podvodných rezervácií alebo rezervácií v očakávaní dopytu.
6. Kupóny na jedno použitie môžu byť použité iba raz a budú považované za plne
využité, len čo bude rezervácia úspešne vytvorená. Kupóny nie je možné vracať ani
nahradzovať, a pokiaľ je kupón uplatnený len čiastočne, nebude poskytnutá žiadna
kompenzácia. Kupóny na viacero použití je možné použiť maximálne na päť
rezervácií a budú považované za plne využité v súlade s obmedzeniami stanovenými
v podmienkach jednorazových kupónov.
7. Pokiaľ nie je v podmienkach konkrétneho kupónu stanovené inak, nevzťahuje sa
kupón na rezervácie nocí v rámci Hotels.com Rewards™. Na kupón sa uplatňujú
ďalšie obmedzenia týkajúce sa maximálneho plnenia, dátumu rezervácie a dátumu
pobytu.

Ponuku a kompletné pravidlá a podmienky v češtine nájdete na lokalizovanej
webovej stránke

https://sk.hotels.com/strana/mcard/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_SK&local
e=sk_SK.

