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Warunki oferty usług dodatkowych Nocowanie.pl 

 

A. Sesja fotograficzna i Wirtualny Spacer 

1. Warunkiem skorzystania z usługi sesji fotograficznej dotyczącej Oferty w ramach uiszczonego 

Abonamentu, jest spełnienie jednocześnie następujących warunków: 

a) posiadanie statusu Aktywnego Użytkownika, 

b) opłacenie Abonamentu za pełny rok rozliczeniowy (12 miesięcy); 

c) Abonament opłacony przez Użytkownika nie może zawierać żadnych rabatów; 

d) uiszczona cena za Abonament musi być zgodna z aktualnym cennikiem Abonamentu, który znajduje 

się na stronie https://www.nocowanie.pl/oferta_cenowa_2.html, z tym zastrzeżeniem, że 

postanowienie to nie dotyczy Konsumentów. 

 

2. Warunkiem skorzystania z usługi Wirtualnego Spaceru dotyczącej Oferty w ramach uiszczonego 

Abonamentu, jest spełnienie jednocześnie następujących warunków: 

a) posiadanie statusu Aktywnego Użytkownika, 

b) przedłużenie Abonamentu na pełny rok rozliczeniowy (12 miesięcy); 

c) Abonament opłacony przez Użytkownika nie może zawierać żadnych rabatów; 

d) uiszczona cena za Abonament musi być zgodna z aktualnym cennikiem Abonamentu, który znajduje 

się na stronie https://www.nocowanie.pl/oferta_cenowa_2.html, z tym zastrzeżeniem, że 

postanowienie to nie dotyczy Konsumentów. 

 

3. Usługę w postaci sesji fotograficznej i Wirtualnego Spaceru należy zamawiać za pośrednictwem panelu 

administracyjnego Użytkownika nie później niż do 30 dni po opłaceniu abonamentu. Sesja fotograficzna 

i Wirtualny Spacer obejmują jeden przyjazd fotografa i wykonanie: 

• serii zdjęć, z których do Serwisu zostanie wybranych maksymalnie 15 sztuk (sesja fotograficzna), lub 

• serii panoram Lokalu, z których zostanie wybranych maksymalnie 7 sztuk i połączonych w wirtualny 

spacer (Wirtualny Spacer 360°). Usługi sesja fotograficzna i Wirtualny Spacer wykonywane są według 

kolejności zgłoszeń Użytkowników. 

 

4. Użytkownik może zamówić jedną z usług: sesję fotograficzną lub Wirtualny Spacer jeden raz w  okresie 

rozliczeniowym. W przypadku nieskorzystania z sesji fotograficznej lub Wirtualnego Spaceru w danym 

okresie rozliczeniowym, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zniżki w Abonamencie. 
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5. W przypadku 2 krotnego odwołania/przełożenia terminu sesji zdjęciowej/Wirtualnego spaceru – po 

stronie Użytkownika – traci on możliwość skorzystania z usługi. 

 

6. Wykonane w ramach sesji fotograficznej zdjęcia oraz Wirtualny Spacer są własnością Administratora, 

który wyraża zgodę na ich publikację w ramach Oferty Użytkownika tylko w  Serwisie oraz w pozostałych 

serwisach internetowych, którymi Administrator zarządza. Zdjęcia wykonane w ramach sesji 

fotograficznej mogą być również umieszczone na jednej stronie internetowej Użytkownika. 

7. Nocowanie.pl zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o pochodzeniu (znaku wodnego) na 

zdjęciach wykonanych w ramach sesji fotograficznej oraz na panoramie wykonanej w ramach usługi 

Wirtualny Spacer. 

 

8. Zdjęcia z sesji fotograficznej oraz Wirtualny Spacer są publikowane w rozdzielczości dostosowanej do 

standardu Serwisu. Użytkownik może zamówić zdjęcia w wyższej rozdzielczości np. do celów publikacji w 

prasie, folderach reklamowych, według stawek zawartych w Cenniku. 

 

9. Użytkownik może zamówić dowolną ilość dodatkowych sesji fotograficznych w danym roku 

abonamentowym według stawek zawartych w Cenniku. 

 

10. Nocowanie.pl będąc właścicielem wykonanych podczas sesji fotograficznych zdjęć oraz Wirtualnego 

Spaceru, ma prawo do wykorzystywania ich we wszelkiego rodzaju mediach (w tym mediach cyfrowych, 

elektronicznych, prasie i telewizji), we wszystkich prowadzonych serwisach internetowych oraz w 

serwisach należących do spółek z grupy kapitałowej Wirtualna Polska, w celach związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą (w tym w reklamie, promocji, marketingu i na opakowaniach produktów lub 

usług), z wyłączeniem celów niezgodnych z prawem. Użytkownik wyrażając zgodę na wykonanie 

fotografii lub/i panoramy godzi się na łączenie tych utworów z innymi materiałami, tekstem oraz grafiką, 

a także ich kadrowanie, zmiany i modyfikacje. 
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B. Tłumaczenie 

1. Warunkiem skorzystania z usługi tłumaczenia Oferty na język angielski i niemiecki w ramach uiszczonego 

Abonamentu, jest spełnienie jednocześnie następujących warunków: 

a) posiadanie statusu Aktywnego Użytkownika, 

b) Abonament musi zostać opłacony przez Użytkownika za pełny rok rozliczeniowy (12 miesięcy); 

c) Abonament opłacony przez Użytkownika nie może zawierać żadnych rabatów; 

d) cena za Abonament musi być zgodna z aktualnym cennikiem usług, który znajduje się na stronie 

https://www.nocowanie.pl/oferta_cenowa_2.html, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie 

dotyczy Konsumentów. 

 

2. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1, Użytkownikowi przysługuje prawo do 

jednorazowego tłumaczenia tekstu składającego się z liczby do 4 000 (czterech tysięcy) znaków w ramach 

uiszczonego Abonamentu. 

 

3. Usługę w postaci tłumaczenia należy zamawiać za pośrednictwem panelu administracyjnego obiektu nie 

później niż 2 miesiące przed końcem okresu rozliczeniowego. 

 

4. W przypadku nieskorzystania z usługi tłumaczenia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zniżki w 

Abonamencie. 

 

5. Wykonane w ramach usługi tłumaczenia teksty stanowią własność Administratora, który wyraża zgodę 

na ich publikację w ramach Oferty Użytkownika wyłącznie w Serwisie oraz w pozostałych serwisach 

internetowych, którymi zarządza. 

 

6. Nocowanie.pl zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o autorze tłumaczenia (znaku wodnego) 

na tekście/pod tekstem tłumaczenia. 

7. Użytkownik może zamówić dowolną ilość dodatkowych tłumaczeń według stawek zawartych w Cenniku. 

 

8. Nocowanie.pl będąc właścicielem wykonanych tłumaczeń, ma prawo do wykorzystywania ich we 

wszelkiego rodzaju mediach (w tym mediach cyfrowych, elektronicznych, prasie i telewizji) w  celach 

związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym w reklamie, promocji, marketingu), z 

wyłączeniem celów niezgodnych z prawem. Użytkownik wyrażając zgodę na wykonanie tłumaczeń godzi 

się na łączenie tych tłumaczeń z innymi materiałami, tekstem oraz grafiką, a także ich kadrowanie, zmiany 

i modyfikacje. 
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C. Sprawdzony obiekt 

1. Lokal spełniający kryteria weryfikacyjne otrzymuje oznaczenie „sprawdzony obiekt” 

 

2. Kryteriami uznania za obiekt sprawdzony jest: 

a) zweryfikowanie istnienia Lokalu przez wizytę pracownika Nocowanie.pl lub fotografa 

współpracującego z portalem. 

b) zamieszczenie w Ofercie nie mniej niż 5 autentycznych zdjęć Lokalu wykonanych w ramach sesji 

zdjęciowej o której mowa powyżej lub zamieszczenie Wirtualnego Spaceru wykonanego w ramach 

usługi portalu; 

c) to, że Lokal ma aktywną opcję dodawania opinii i ich nie usuwa oraz ma widoczną co najmniej 1 

opinię; 

d) to, że Lokal jest zarejestrowany w serwisie Nocowanie.pl przynajmniej rok. 

 

3. Oznaczenie „sprawdzony obiekt”, w formie odpowiedniego znaku graficznego, umieszczane jest w profilu 

Lokalu Użytkownika, gdy przynajmniej kryterium z lit. a) ust. 2 zostanie spełnione. 

 

4. Spełnienie kryteriów z lit. b) – d) ust. 2 umożliwia zdobycie kolejnych poziomów weryfikacji. Spełnienie 

wszystkich kryteriów umożliwia uzyskanie pisemnego certyfikatu potwierdzającego status „sprawdzony 

obiekt”. 

 

5. Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia serwisu Nocowanie.pl o zmianach w Lokalu 

skutkujących niezgodnością oznaczeń „sprawdzony obiekt” ze stanem faktycznym. 

 

6. W razie stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym, oznaczenie „sprawdzony obiekt” może być 

usunięte bez uprzedniego powiadomienia o tym Użytkownika, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to 

nie dotyczy Konsumentów. 

 

7. Nocowanie.pl, nadając oznaczenie „sprawdzony obiekt”, potwierdza jedynie i wyłącznie fakt odbycia 

wizyty w obiekcie lub wykonania fotografii, lub fakt aktywności opcji dodawania opinii i nieusuwania 

dodanych opinii, lub czasu rejestracji Lokalu w Serwisie na moment umieszczenia oznaczenia 

„sprawdzony obiekt”. 
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D. Usługa Strony WWW 

1. W ramach usługi strony www Nocowanie.pl udostępnia Aktywnym Użytkownikom subdomenę w 

ramach „nocowanie.pl”, np. nazwalokalu.nocowanie.pl („Usługa Strony WWW”). 

 

2. W celu aktywacji Konta w ramach Usługi Strony WWW Użytkownik powinien dokonać odpowiedniego 

wyboru w panelu administracyjnym Serwisu. 

 

3. Po dokonaniu rejestracji, Dane w Usłudze Strony WWW ustalane są domyślnie na podstawie Danych 

umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie. 

 

4. Modyfikacja Danych w Usłudze Strony WWW jest możliwa za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod 

numerem telefonu: 81 441 83 36, a także za pomocą panelu administracyjnego Usługi Strony WWW 

lub panelu administracyjnego Serwisu. Za pomocą panelu administracyjnego Użytkownik ma prawo 

dokonać: 

a) zmiany logotypu,  

b) zmiany zdjęć w nagłówku strony, 

c) edycji treści Oferty głównej z zastrzeżeniem pkt. 4.1. 

 

5. Pozostałe dane pobierane są automatycznie z Serwisu. 

 

6. Modyfikacja Danych w Usłudze Strony WWW powoduje jednoczesną zmianę Danych w Serwisie. 

 

7. W procesie aktywacji należy postępować zgodnie z wytycznymi. 

 

8. Właścicielem Strony WWW jest Administrator i udostępnia ją tylko na potrzeby trwania Oferty 

Użytkownika w Serwisie. Udostępnienie subdomeny nie skutkuje przeniesieniem przez Administratora na 

rzecz Użytkownika praw z jej użytkowania, a jedynie ma na celu umożliwienie Użytkownikowi 

umieszczenia treści objętych Umową. 

 

9. Jako właściciel Strony WWW, Administrator nie ogranicza sobie w żaden sposób możliwości publikacji 

w subdomenie wszelakich form reklamowych niezwiązanych z Użytkownikiem, w tym banerów 

reklamowych, linków tekstowych, artykułów sponsorowanych i innych form reklamowych standardowo 

przyjętych w Internecie. 
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10. W ramach uprawnienia Nocowanie.pl, o którym mowa w pkt. 9 Użytkownik zobowiązuje się udostępnić, 

na użytkowanej subdomenie, Serwisowi: 

a) miejsca dla 10 dowolnych odnośników (linków) reklamowych, 

b) boksu informacyjnego z logo Serwisu, 

c) miejsca dla kodów reklamowych i statystyk z sieci reklamowych wskazanych przez Serwis. 

 

11. Prawo korzystania z Usługi Strony WWW wygasa z chwilą upływu okresu Abonamentu lub utraty 

statusu Użytkownika w Serwisie. 

 

12. Zabrania się podejmowania przez Użytkownika działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub 

uniemożliwiających prawidłowe działanie Usługi Strony WWW. Zdanie poprzednie stosuje się 

odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Nocowanie.pl, 

w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Nocowanie.pl.  

 

13. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania prawa własności Administratora do użytych w Usłudze Strony 

WWW oraz Serwisie rozwiązań systemowych, zarządzających Usługą Strony WWW oraz Serwisem, a 

także wszelkich elementów związanych z szatą graficzną. 

 

E. Punkty pozycjonujące 

W serwisie Nocowanie.pl występują punkty pozycjonujące.  

 

1) W serwisie Nocowanie.pl występują następujące punkty pozycjonujące: 

a) punkty czasowe – punkty, które mogą zostać wykorzystane przez Użytkownika w określonym 

czasie. Po upływie czasu ważności punktów, zostaną one odjęte z puli punktów pozycjonujących 

widniejącej na Koncie Użytkownika. Czas ważności punktów jest określany w chwili otrzymania 

przez Użytkownika gratisowych punktów pozycjonujących bądź zakupu przez Użytkownika 

punktów czasowych; 

b) punkty bezterminowe - punkty, które mogą zostać wykorzystane przez Użytkownika 

bezterminowo. 

 

2) W związku z Ofertą danego Lokalu (ID) Użytkownik może otrzymać od Nocowanie.pl następujące punkty 

czasowe: 

a) punkty przyznawane jako gratis do punktów zakupionych lub jako gratis do abonamentu: 
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• nowy Użytkownik, który dokonał zakupu Abonamentu otrzymuje punkty pozycjonujące 

o wartości odpowiadającej 50% wartości netto Abonamentu; 

• Użytkownik, który przedłuża Abonament przed upływem okresu obowiązywania aktualnego 

Abonamentu otrzymuje punkty pozycjonujące o wartości odpowiadającej 100% wartości netto 

Abonamentu;  

• Użytkownik, który przedłuża Abonament po upływie okresu obowiązywania poprzedniego 

Abonamentu, otrzymuje punkty pozycjonujące o wartości odpowiadającej 50% wartości netto 

Abonamentu, 

przy czym wartość 1 punktu pozycjonującego przy przeliczeniu punktów gratisowych, o którym mowa w pkt. 

i) – iii) powyżej wynosi 1 zł netto; 

b) punkty przyznawane za umieszczenie banera uniwersalnego Nocowanie.pl (50 pkt rocznie, pod 

warunkiem przesłania do Nocowanie.pl dowodu potwierdzającego umieszczenie banera lub dalsze 

utrzymywanie banera po zakończeniu poprzedniego okresu rocznego); 

c) punkty przyznawane za polecenie serwisu Nocowanie.pl innemu Użytkownikowi, który wykupił 

abonament na okres roczny (500 pkt) lub przedłużył Abonament na kolejny okres czasu (250 pkt) – 

obowiązuje wyłącznie przy pierwszym przedłużeniu Abonamentu; 

d) punkty przyznawane nowemu Użytkownikowi portalu w wysokości 500 punktów za skorzystanie z 

polecenia rejestracji przesłanego przez aktywnego Użytkownika i wykupienie abonamentu na 12 

miesięcy; 

e) punkty za skorzystanie z publikacji promocyjnej, przyznawane w wysokości 100 punktów; 

f) punkty przyznawane za udział w programie partnerskim (20-100 punktów). 

 

3) Punkty, o których mowa w pkt 2.f. przyznawane są jednorazowo za cały okres trwania abonamentu pod 

koniec jego trwania (w chwili wygenerowania zamówienia na kolejny okres) w liczbie 5 punktów za każdy 

miesiąc korzystania, przy czym w przypadku abonamentu na okres 13 - 15 miesięcy, Użytkownik otrzyma 

punkty pozycjonujące odpowiadające okresowi 12 miesięcy. 

 

 

Automatyczne redukowanie punktów 

1. W ciągu jednego dnia odejmowanych jest automatycznie 5 punktów, przy czym w przypadkach Ofert 

Lokali: 

a) nowych Użytkowników, którzy wykupili Abonament po dniu 02.01.2019 r.; 

b) Użytkowników, którzy przedłużyli Abonament po dniu 07.02.2019r. i mają ustawioną liczbę 

punktów pozycjonujących odejmowanych w ciągu jednego dnia mniejszą niż 10; 
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c) Użytkowników, w stosunku do których okres promocyjny upłynął po dniu 07.02.2019r. a którzy 

mają ustawioną liczbę punktów pozycjonujących odejmowanych w ciągu jednego dnia mniejszą 

niż 10 liczba odejmowanych punktów w ciągu jednego dnia zostaje automatycznie (domyślnie) 

podwyższona do 20. Użytkownik ma możliwość zmniejszenia (w panelu administracyjnym Lokalu) 

domyślnej liczby punktów, która jest odejmowana w ciągu jednego dnia, z 20 do 5. 

 

2. Użytkownik, chcąc wpłynąć na kolejność, w jakiej Oferta pojawia się w Serwisie, może ustawić wyższą 

liczbę punktów pozycjonujących, która będzie odejmowana w ciągu jednego dnia. 

 

3. W celu uzyskania wyższej pozycji w danej miejscowości Użytkownik winien ustawić liczbę punktów 

pozycjonujących na wyższym poziomie od ustawionej przez innego Użytkownika, przy czym w takim 

przypadku w panelu klienta zmiana pozycji będzie się odbywać nie co 1 punkt, a według 

następujących progów: 

a) jeżeli inny Użytkownik ma ustawioną liczbę punktów pozycjonujących na poziomie od 5 do 10 

punktów – Użytkownik, w celu zmiany pozycjonowania, może modyfikować poziom 

odejmowania co 1 punkt; 

b) jeżeli inny Użytkownik ma ustawioną liczbę punktów pozycjonujących od 11 do 19 punktów – 

Użytkownik w celu zmiany pozycjonowania, może modyfikować poziom odejmowania co 

2 punkty; 

c) jeżeli inny Użytkownik ma ustawioną liczbę punktów pozycjonujących od 20 do 49 punktów – 

Użytkownik w celu zmiany pozycjonowania, może modyfikować poziom odejmowania co 

3punkty;  

d) jeżeli inny Użytkownik ma ustawioną liczbę punktów pozycjonujących od 50 do 99 punktów – 

Użytkownik w celu zmiany pozycjonowania, może modyfikować poziom odejmowania co 

5 punktów; 

e) jeżeli inny Użytkownik ma ustawioną liczbę punktów pozycjonujących od 100 do 199 punktów – 

Użytkownik, w celu zmiany pozycjonowania, może modyfikować poziom odejmowania co 10 

punktów; 

f) jeżeli inny Użytkownik ma ustawioną liczbę punktów pozycjonujących od 200 punktów w górę – 

Użytkownik, w celu zmiany pozycjonowania, może modyfikować poziom odejmowania co 20 

punktów. 

 

4. Odejmowanie punktów jest procesem automatycznym, niewidocznym dla Użytkownika. 

 

5. Punkty są redukowane dla każdej Oferty w serwisie, w tym samym czasie. 
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Zamawianie dodatkowych punktów 

1. Użytkownik może dokupić punkt pozycjonujący bezterminowy lub czasowy wg ceny wynikającej 

z aktualnego cennika. Koszt zakupu jednego punktu to 1,20 zł netto (1,48 zł brutto). Punkt zostanie 

naliczony od kwoty netto. 

 

2. Zakup punktów pozycjonujących możliwy jest poprzez panel administracyjny 

(https://www.nocowanie.pl/lokalizacje/punkty/) poprzez płatność online lub przelewem na konto. 

  

 

Dane do przelewu: 

NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin mBank: 

79 1140 1094 0000 2555 0000 1002 

W tytule przelewu należy koniecznie podać identyfikator danej Oferty oraz dopisać "punkty pozycjonujące". 

Należy się liczyć z opóźnieniem wynikającym z czasu realizacji przelewów. 


