
Regulamin dla posiadaczy 
KARTY STAŁEGO KLIENTA

1. KARTA STAŁEGO KLIENTA jest kartą imienną przyznawaną gościom którzy skorzystali z usług noclego-
wych Hotelu Logos przez min. 3 doby podczas jednego pobytu.

2. KARTA STAŁEGO KLIENTA uprawnia do :
1) 15% zniżki na usługi noclegowe od cen obowiązujących w danym dniu, umieszczonych na stronie
internetowej Hotelu Logos w Krakowie
2) 1 doby gratis przy uprzednim wykorzystaniu 10 noclegów w ciągu 12 miesięcy
3) 20 % zniżki na potrawy z karty w restauracji hotelowej
4) bezpłatnego przedłużenia doby hotelowej do 15.00 – w miarę dostępności miejsc,
5) możliwości wcześniejszego zameldowania – w miarę dostępności miejsc,

3. KARTA STAŁEGO KLIENTA jest ważna również w Hotelu Logos Zakopane i uprawnia do :
1) 10% zniżki na noclegi
2) 10% zniżki na zabiegi w strefie SPA
3) 10% zniżki na posiłki w restauracji hotelowej
4) 1 doby gratis przy pobycie ( jednorazowym ) powyżej 10 noclegów

4. Zniżki i przywileje wynikające z faktu posiadania KARTY STAŁEGO KLIENTA nie łączą się 
z innymi ofertami Hotelu Logos w Krakowie.

5. Z uprawnień przedstawionych wyżej można skorzystać okazując KARTĘ STAŁEGO KLIENTA.

6. Warunkiem otrzymania KARTY jest wypełnienie i podpisanie zgłoszenia, stanowiące załącznik 
nr 1 do niniejszego regulaminu.

7. Karta jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty wydania.

8. Klient akceptuje postanowienia zawarte w regulaminie w momencie podpisania formularza zgłoszenia

9. Regulamin KARTY STAŁEGO KLIENTA jest dostępny w recepcji hotelu i na stronie www.hotel-logos.pl.

10. Regulamin KARTY STAŁEGO KLIENTA obowiązuje od dnia 01.12.2010r.

11. Hotel Logos zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

12. Do zmiany regulaminu wystarczy jego ogłoszenie na stronie internetowej Hotelu Logos 

13. Przystępując do programu Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie swoich 
danych osobowych w celach operacyjnych i marketingowych.

14. Klient ma prawo uzyskać duplikat KARTY zniszczonej lub zagubionej. Opłata za wydanie duplikatu
 wynosi 20 zł.

15. Hotel zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo nie wydania KARTY lub jej unieważnienia bez 
podania przyczyny.


