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WARUNKI SWIADZEN USŁUG NOCLEGOWYCH  

CENTRUM BABYLON, a.s. 
obowiązujące od 1. 9. 2015 r. 

 
1. Zakres obowiązywania warunków umowy usług noclegowych CENTRUM 

BABYLON, a.s. (zwanych dalej „Warunkami“)  

1.1 Niniejsze Warunki określają stosunki handlowe pomiędzy CENTRUM BABYLON, 

a.s. (zwanym dalej „CB") a klientem CB (zwanym dalej „klientem“). Stanowią one 

nieodłączny element każdej sporządzonej na piśmie umowy dotyczącej świadczenia 

przez CB usług noclegowych na rzecz klienta CB.  

1.2 Niniejsze Warunki obowiązują w pełnym zakresie, o ile CB i klient nie uzgodnią na 

piśmie inaczej. Oferty handlowe, proponowane umowy, zamówienia i umowy na 

dostawę usług, towarów i innych świadczeń opracowywane są na podstawie 

niniejszych Warunków. Zapisy niniejszych Warunków CB stosuje także w 

przypadkach, gdy pomiędzy CB i klientem nastąpi realizacja świadczenia bez 

zawarcia umowy na piśmie.  

2. Oferta, zamówienie i zawarcie umowy  

2.1 Na podstawie zapytania klienta i po rozpatrzeniu jego wniosku CB opracowuje i 

przekazuje klientowi na piśmie ofertę handlową lub proponowaną umowę. Ważność 

sporządzonych na piśmie ofert handlowych lub proponowanych umów 

przedstawionych przez CB wynosi maksymalnie jeden miesiąc kalendarzowy od dnia 

ich sporządzenia, o ile nie jest w nich podany krótszy termin.  

2.2 Dokumenty dołączone do ofert, takie jak specyfikacja usług itp., mają wyłącznie 

charakter informacyjny, o ile CB nie wskaże jednoznacznie, że są wiążące.  

2.3 Pracownicy CB nie są uprawnieni do uzgadniania ustnych dodatkowych umów lub 

składania ustnych zapewnień wykraczających ponad ramy pisemnej oferty 

handlowej, proponowanej umowy lub niniejszych Warunków.  

2.4 Klient przekazuje ewentualne zamówienia CB każdorazowo w formie pisemnej 

osobiście, faksem lub w formie elektronicznej.  

2.5 Przekazując pisemne zamówienie, klient potwierdza swoją zgodę na niniejsze 

Warunki.  

2.6 Handlowy stosunek zobowiązaniowy pomiędzy klientem i CB powstaje na podstawie 

zamówienia klienta tylko wówczas, jeżeli zamówienie klienta zawiera wszystkie 

niezbędne elementy umowy i klient uzyskał jego potwierdzenie przez uprawnioną 

osobę z ramienia CB.  

2.7 Handlowy stosunek zobowiązaniowy pomiędzy CB a klientem jest zazwyczaj 

regulowany sporządzoną na piśmie umową o zakwaterowaniu, która podlega § 2326 i 

nast. ustawy nr 89 z 2012 roku, Kodeks cywilny. 

2.8 Proponowaną umowę opracowuje i przedstawia zazwyczaj CB. Umowa musi być w 

każdym przypadku sporządzona na piśmie co najmniej w dwóch egzemplarzach. Po 

podpisaniu umowy każda strona otrzymuje przynajmniej jeden egzemplarz umowy.  

3. Ceny  

3.1 Podstawowe ceny towarów i usług określone są w cennikach CB ważnych w okresie, 

którego dotyczy świadczenie usług noclegowych.  

3.2 Informacyjny cennik CB dostępny jest na stronie www.BabylonLiberec.cz, aktualne 

cenniki dostępne są w punktach handlowych CB.  

3.3 Obowiązujące są ceny wskazane w aktualnym cenniku CB, o ile na piśmie nie 

uzgodniono inaczej. Aktualny cennik usług stanowi zazwyczaj załącznik umowy.  

3.4 W przypadku dostaw usług z długoterminowym świadczeniem CB zastrzega sobie 

prawo do zmiany cen w przypadku zmian cen biletów wstępu.  

4. Warunki płatności  

4.1 Płatności klientów z tytułu dostaw usług świadczonych przez CB realizowane są 

następująco:  

4.1.1 CB ma prawo do wystawienia faktury zaliczkowej w wysokości 80% uzgodnionej 

całkowitej ceny za realizację przedmiotu umowy, o ile w umowie nie uzgodniono 

inaczej.  

4.1.2 CB uprawnione jest do wystawienia faktury zaliczkowej w wysokości 100% 

uzgodnionej zaliczki zwrotnej na świadczenia udzielane ad hoc w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy.  

4.1.3 Za zapłatę uznaje się zaksięgowanie płatności na rachunku CB lub uiszczenie opłaty 

gotówką w kasie CB. Tylko na podstawie odrębnej umowy sporządzonej na piśmie 

CB może honorować także potwierdzenie o dokonaniu płatności przed jej 

zaksięgowaniem na rachunku CB, na przykład po okazaniu oryginału wyciągu 

z konta bankowego klienta zawierającego właściwą płatność.  

4.1.4 CB wystawi i prześle do klienta fakturę obejmującą rozliczenie ewentualnych zaliczek 

po zrealizowaniu przedmiotu świadczenia najpóźniej w ciągu 5 dni.  

4.2 Jeżeli klient zalega z jakąkolwiek płatnością, CB ma prawo naliczenia, a klient ma 

obowiązek zapłacenia na rzecz CB odsetek za zwłokę w wysokości 0,05% zaległej 

kwoty (minimalnie jednak 20 CZK) za każdy dzień zwłoki. Ponadto CB jest 

uprawnione do opublikowania tego faktu i danych zgodnie z artykułem 8.1 

niniejszych Warunków, ewentualnie do przekazania ich w tym celu osobie trzeciej.  

4.3 Brak zapłaty za faktury zaliczkowe czy za wystawiane na bieżąco faktury za 

zrealizowane już usługi w terminie płatności stanowi poważne naruszenie warunków 

umowy. W takiej sytuacji CB ma prawo do anulowania rezerwacji dalszego 

zakwaterowania i do jednostronnego odstąpienia od umowy oraz naliczenia 

uzgodnionych opłat z tytułu rezygnacji.  

4.4 Termin płatności faktur, naliczonych odsetek za zwłokę oraz kar umownych wynosi 

14 dni. Naliczone odsetki za zwłokę lub kary umowne CB może uwzględnić przy 

rozliczeniu ewentualnych zaliczek.  

 

W Liberecu, w dniu ……………………………  

…………………………………………… 

za CENTRUM BABYLON, a. s.  

5. Warunki świadczenia usług noclegowych przez CB  

5.1 Terminy zakwaterowania są wiążące dla CB, jeżeli są zawarte w sporządzonej na 

piśmie umowie lub w zamówieniu klienta potwierdzonym przez CB.  

5.2 Jeżeli zaistnieją przeszkody, które uniemożliwiają CB dostarczenie usług, CB 

powinno o tym bezzwłocznie poinformować klienta i ustalić z nim dalszy przebieg.  

5.3 Jeżeli klient rezygnuje lub nie korzysta z zakwaterowania uzgodnionego w umowie w 

całości lub w części, powinien zapłacić karę umowną (opłatę z tytułu rezygnacji) 

zgodnie z warunkami, które CB stosuje przy rezerwacjach noclegów dla grup 

klientów powyżej 20 osób w jednym terminie następująco:  

a) w razie rezygnacji z uzgodnionych usług poniżej 29 do 21 dni przed przyjazdem w 

wysokości 30% ceny tych usług,  

b) w razie rezygnacji z uzgodnionych usług poniżej 20 do 7 dni przed przyjazdem w 

wysokości 80% ceny tych usług,  

c) w razie rezygnacji z uzgodnionych usług poniżej 6 dni przed przyjazdem lub w 

przypadku niekorzystania z uzgodnionych usług w wysokości 100% ceny tych usług.  

d) Dla grupy klientów powyżej 100 osób w jednym terminie ten zapis Warunków 

jest  

wiążący i nie ma możliwości uzgodnienia w umowie niższej kary umownej.  

5.4 W przypadku rezerwacji noclegów przez osoby indywidualne obowiązują 

następujące kary umowne:  

a) w razie rezygnacji z uzgodnionych usług 2-1 dzień przed przyjazdem w wysokości 

50% ceny zamówionych usług na pierwszą noc,  

b) w razie niepojawienia się (no show) w wysokości 100% ceny zamówionych usług 

na pierwszą noc,  

c) w razie skrócenia pobytu zakwaterowanego gościa w wysokości 100% ceny 

kolejnej nocy.  

5.5 W przypadku niekorzystania z zarezerwowanych usług opłaconych z góry (w formie 

zaliczki) zapłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, natomiast będzie możliwe tylko 

skorzystanie z zarezerwowanych usług w innym uzgodnionym terminie.  

5.6 Warunki świadczenia usług noclegowych określa Regulamin WELLNESS HOTELU 

BABYLON.  

6. Reklamacja usług  

6.1 Reklamacja usług określona jest w Regulaminie Reklamacji CB, który jest dostępny 

w ośrodku WELLNESS HOTEL BABYLON.  

7. Prawo reprezentowania klienta  

7.1 Wszystkie czynności, z których wynikają jakiekolwiek zobowiązania CB lub na rzecz 

CB, może w imieniu klienta wykonywać wyłącznie osoba do tego upoważniona, czyli 

organ statutowy klienta, oraz inne osoby, które są do tego uprawnione zgodnie z 

wpisem do rejestru handlowego. Pozostałe osoby mogą reprezentować klienta 

wyłącznie wówczas, jeżeli przedstawią sporządzone na piśmie pełnomocnictwo 

wystawione przez osobę upoważnioną do tego przez klienta.  

8. Ochrona i przechowywanie danych  

8.1 CB jest uprawnione do ewidencjonowania i przetwarzania na swoje potrzeby danych 

klienta zdobytych ze stosunków handlowych lub w związku z nimi, pochodzącymi od 

klienta lub osób trzecich.  

8.2 CB zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć, zapisów filmowych i 

dźwiękowych z wszystkich imprez odbywających się we wszystkich 

pomieszczeniach CB do celów własnej reklamy i do celów marketingowych.  

9. Okoliczności wykluczające odpowiedzialność  

9.1 Odpowiedzialność CB wykluczają okoliczności, których CB, wykazując troskę, jakiej 

można od niego oczekiwać, nie jest w stanie odwrócić, np. wojna, powstanie, strajki, 

różne działania wprowadzane przez urzędy, zjawiska przyrodnicze, jak również 

niezawinione przez CB opóźnienie dostaw materiałów, energii i inne zdarzenia o 

podobnym charakterze spowodowane siłą wyższą, które zaburzą realizację 

obowiązków wynikających z umowy.  

10. Stosowane prawo, postanowienia końcowe  

10.1 W zakresie niniejszych ogólnych warunków umowy i wszelkich stosunków umowy 

pomiędzy CB a klientem stosowane są przepisy prawa Republiki Czeskiej.  

10.2 W przypadku, gdy któryś z zapisów niniejszych Warunków straci ważność, 

skuteczność lub wykonalność, nie wpłynie to na ważność i skuteczność pozostałych 

zapisów niniejszych Warunków.  

10.3 Spory zaistniałe pomiędzy stronami umowy podczas realizacji zobowiązań 

wynikających z umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane drogą 

pozasądową, w przypadku sporu sądowego miejscem właściwym do rozstrzygania 

jest sąd właściwy terytorialnie dla siedziby CB.  

10.4 Obie strony umowy oświadczają, że zgadzają się z treścią niniejszych Warunków 

zgodnie ze swoją swobodną i prawdziwą wolą, w dowód czego dołączają swoje 

podpisy. 

 

 

 

W……………………w dniu…………………… 

…………………………………………… 

za klienta 

http://www.babylonliberec.cz/

