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PROGRAM PEŁEN KORZYŚCI

Jak działa program
OTR Z YMUJ WIĘCE J Z A POBY T Y
W HOTEL ACH I RES TAUR AC JACH

Za każde wydane 10 zł otrzymujesz
na swoje konto 1 punkt.

Punkty możesz otrzymać za noclegi,
usługi restauracyjne oraz SPA.

rys. Janusz Christa
© CHRISTA/FUNDACJA KRESKA

Wymieniaj punkty na vouchery i atrakcyjne
nagrody z Katalogu nagród.

Dodatkowo w pakiecie korzyści każdy uczestnik
programu otrzyma butelkę wody mineralnej na
drogę, a dziecko pysznego lizaka z Kajko i Kokoszem.

rys. Janusz Christa
© CHRISTA/FUNDACJA KRESKA
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MOJE HOTELE

Licytacje

WEŹ UDZIAŁ W LIC Y TAC JACH NOCLEGÓW
S TART JUŻ OD 1 ZŁ

Każdy zarejestrowany uczestnik programu Moje
Hotele może wziąć udział w licytacjach noclegów.

Licytacje to wyjątkowa okazja na pobyt w wybranym
hotelu w wyjątkowej cenie.

Po
wygraniu
dokonać płatności

licytacji
online w

wystarczy
ciągu 48h.

→

Licytacje noclegów dotyczą różnych typów pokoi i zawsze obejmują śniadanie.

→

Termin pobytu podany w licytacji nie może zostać zmieniony.

→

Możesz przebijać oferty o 1 zł, do czasu aż licytacja nie zostanie zakończona.

→

Licytację wygrywa najwyższa zaproponowana oferta w chwili zakończenia licytacji.
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PROGRAM PEŁEN KORZYŚCI

Katalog nagród
Zebrane punkty możesz wymienić na atrakcyjne nagrody.
Wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto przez stronę
internetową mojehotele.pl
lub aplikację mobilną
Moje Hotele.
Wybrane przez siebie nagrody otrzymasz kurierem pod wskazany adres.

VOUCHERY MOŻE SZ ZRE ALIZOWAĆ
W K A ŻDY M OBIEKCIE NALE Ż ĄC Y M DO
PRO G R AMU MOJE HOTELE
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MOJE HOTELE

Gdzie zbierać punkty
W C AŁE J P OL SCE ZNA JDZIE SZ HOTELE
I RE S TAUR AC JE , W K TÓRYCH OTR Z Y MA SZ
PUNTK T Y NA S WOJE KONTO
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PROGRAM PEŁEN KORZYŚCI

Jak dołączyć?
REJESTRACJA ON-LINE

MOŻE SZ TAK ŻE Z ARE JES TROWAĆ SIĘ SAMODZIELNIE
PR ZE Z S TRONĘ INTERNE TOWĄ MOJEHOTELE. PL LUB APLIK AC JĘ
MOBILNĄ MOJE HOTELE

MOJEHOTELE. PL

Wejdź na stronę mojehotele.pl i
zarejestruj się. Wystarczy jedynie
Twój

numer

telefonu

i

adres

e-mail, na który prześlemy Ci link
do

potwierdzenia

rejestracji.

Po

kliknięciu w niego, Twoje konto stanie
się aktywne
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SKLEP GOOGLE PL AY

SKLEP APP S TORE

MOJE HOTELE

DO PROGR AMU MOŻE SZ
DO Ł ĄC Z YĆ SAMODZIELNIE LUB Z A
P OŚREDNIC T WEM HOTELU

REJESTRACJA W HOTELU

W YPEŁNIJ
FORMUL AR Z

Poproś

pracownika
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2

1
recepcji

POT WIERDŹ
RE JES TR AC JĘ

o

GOTOWE!

Na podany przez Ciebie adres e-mail

To wszystko! Od teraz Twoje konto

zarejestrowanie w programie Moje

prześlemy

w programie Moje Hotele jest aktywne

Hotele. Do tego będzie potrzebne

rejestracji i ustalenia hasła.

i możesz zbierać punkty, wymieniać

wypełnienie krótkiego formularza.

Pamiętaj, by koniecznie w niego

je na nagrody oraz brać udział w

kliknąć, inaczej Twoje konto będzie

licytacjach.

link

do

potwierdzenia

nieaktywne.
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Najczęściej zadawane pytania
1. Jak mogę zbierać punkty?
Punkty naliczane są każdą transakcje w naszych obiektach pod warunkiem, że rezerwacja została
dokonana za pośrednictwem:
•
strony mojehotele.pl,
•
aplikacji MojeHotele,
•
strony rezerwacyjnej danego obiektu ,
•
telefoniczne,
•
przez e-mail lub osobiście w danym hotelu.
Punkty nie są naliczane za rezerwację przez portale zewnętrzne, przy umowach korporacyjnych lub
innych umowach specjalnych (np. organizacje wesela itp.).
2. W jaki sposób naliczane są punkty?
Każde wydane 10 zł to 1 pkt. Kwota zaokrąglana jest w dół do pełnych 10 zł, czyli np. za wydane 212
zł otrzymasz 21 punktów.
3. Czy mogę przekazać moje punkty komuś innemu?
Punkty przypisane są do konkretnej osoby i jej karty, nie ma możliwości ich przekazania ani łączenia.
4. Co zrobić jeśli nie naliczono mi punktów za pobyt w hotelu/restauracji?
Skontaktuj się z nami lub z miejscem gdzie nie naliczono punktów, niezwłocznie zajmiemy się weryfikacją
zdarzenia.
5. Jak długo są ważne zebrane przeze mnie punkty?
Punkty ważne są przez 2 lata - w tym czasie możesz je wymienić na atrakcyjne nagrody lub darmowe
pobyty w naszych hotelach. Punkty naliczone w 2019 r. stracą ważność 31.12.2021 r.
6. Czy mogę otrzymać punkty za pobyt służbowy?
Jeżeli Twój pobyt był dokonany poprzez stronę mojehotele.pl lub stronę danego obiektu lub dokonany
przez telefon, e-mail, osobiście i nie był objęty umową specjalną, punkty mogą być naliczone.

Potrzebujesz więcej informacji?
napisz do nas: kontakt@mojehotele.pl
zadzwoń: +48 515 979 227
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