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REGULAMIN POBYTU ZAKWATEROWANIA CZASOWEGO ŚREDNIOTERMINOWEGO 
 

Flat2Rent – Flat2Rent Spółka Cywilna Aleksandra Hauser, Wojciech Sosiński Spółka Cywilna z siedzibą Gdańsku przy 

ul. Długie Ogrody 18/12, 80-765 Gdańsk, NIP 5833387907, REGON 385383793, będąca stroną umowy najmu 

Apartamentu na pobyt czasowy z Klientem. 

Klient – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego będącego w 

dyspozycji Flat2Rent. 

Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie Flat2Rent, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy.  

Umowa / Umowa pobytu - dokument, którego integralną częścią jest niniejszy regulamin, określający szczegółowe 

ustalenia dotyczące okresu, zasad i kosztów czasowego korzystania z lokalu mieszkalnego przez Klienta. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze ogólne warunki korzystania z lokali, zwane dalej Regulaminem, stanowią integralną część umowy na 

pobyt czasowy zawartej pomiędzy Klientem a Flat2Rent. 

2. Flat2Rent oświadcza, że na mocy umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Apartamentem, jest 

uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem do świadczenia usług czasowego udostępniania 

Apartamentu Klientom. 

3. W ramach umowy najmu, Flat2Rent zobowiązuje się przygotować i udostępnić Apartament dla Klienta, w 

zamian za ustalone wynagrodzenie. 

§ 2 Rezerwacja 

1. Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy pobytu, Klient zobowiązuje się zapoznać się z treścią 

niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. 

2. Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. W takim przypadku, zakazane 

jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 

3. Aktualny spis Apartamentów do wynajmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronie 

www.flat2rent.eu. 

4. Rezerwacji Apartamentu Klient może dokonywać on-line poprzez stronę internetową www.flat2rent.eu, drogą 

mailową poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail: office@flat2rent.eu), telefonicznie pod numerem +48 

503 328 442 lub osobiście podczas bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem Flat2Rent. 

5. Klient po dokonaniu rezerwacji Apartamentu on-line lub drogą mailową, otrzyma na swoją elektroniczną 

skrzynkę pocztową e-mail potwierdzenie, w którym znajdują się informacje o dokonanej rezerwacji. 

6. W przypadku dokonania rezerwacji drogą telefoniczną, potwierdzenie dokonania rezerwacji dokonać należy 

również drogą telefoniczną. Potwierdzenie dokonania rezerwacji drogą telefoniczną oznacza również zawiązanie 

umowy na warunkach określonych w Regulaminie. 

http://www.flat2rent.eu/
http://www.flat2rent.eu/
mailto:office@flat2rent.eu
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7. W przypadku dokonania rezerwacji i niepotwierdzenia jej w ciągu 24 godzin od jej dokonania, rezerwacja 

zostanie anulowana. 

8. Rezerwacji Apartamentu można dokonywać na okres nie krótszy niż 28 dni kalendarzowych, co stanowi też 

minimalny czas trwania rezerwacji. 

9. Zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia Apartamentów oraz podane na stronie internetowej ceny mają charakter 

informacyjny, poglądowy i reklamowy. Rzeczywisty stan Apartamentu oraz cena jego wynajmu podana zostanie 

w Umowie pobytu otrzymanej po dokonaniu rezerwacji, w rozmowie telefonicznej lub podczas bezpośredniego 

kontaktu z przedstawicielem Flat2Rent. 

 

§ 3 Opłata za usługę i warunki płatności 

1. Okres rozliczeniowy określony zostaje jako miesiąc kalendarzowy. 

2. Na postawie faktur wystawionych przez Flat2Rent, opłaty za wynajem Apartamentu, opłaty eksploatacyjne 

dotyczące kosztów administracji oraz szacunkowych kosztów zużytych mediów, realizowane będą przez Klienta z 

góry, nie później niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania faktury. Jako datę wpływu przyjmuje się datę 

księgowania na koncie Flat2Rent. 

3. Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu jest każdorazowo podana w Umowie pobytu otrzymywanej drogą 

elektroniczną po dokonaniu rezerwacji, telefonicznie przy dokonywaniu rezerwacji telefonicznej lub podczas 

bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem Flat2Rent. 

4. Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w Umowie pobytu zawiera podatek od towarów i 

usług. 

5. Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje opłaty za przygotowanie Apartamentu na czas rezerwacji oraz opłatę 

za pobyt w Apartamencie liczby osób ustalonej w umowie. Do opłaty za wynajem doliczane mogą być 

dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane w Umowie pobytu. 

6. Opłata za wynajem Apartamentu nie obejmuje dodatkowych usług. 

7. Po dokonaniu rezerwacji, najpóźniej w ciągu 2 dni kalendarzowych (48 godzin) Klient zobowiązany jest wpłacić 

na wskazany w Umowie pobytu rachunek bankowy kwotę opłaty rezerwacyjnej. Jako datę wpływu przyjmuje się 

datę księgowania na koncie Flat2Rent. W przypadku braku wpłaty w tym terminie Flat2Rent zastrzega sobie 

możliwość anulowania rezerwacji. 

8. Pozostałą część opłaty za wynajem Apartamentu w postaci opłaty za pobyt w Apartamencie Klient może 

dokonać przelewem na rachunek bankowy Flat2Rent lub gotówką wg. ustaleń zapisanych w Umowie pobytu. 

9. Klient ponosi opłaty administracyjne i rzeczywiste koszty zużytych mediów za okres rezerwacji: 
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a. media według wskazań liczników przypisanych do Lokalu (energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, 

zimna woda, ciepła woda, odprowadzenie ścieków) zgodnie ze stawkami ustalonymi przez dostawców 

mediów, 

b. stałe opłaty administracyjne określone dla Lokalu przez zarząd lub zarządcę nieruchomości, 

c. stałe opłaty za pozostałe media zgodnie ze stawkami ustalonymi przez dostawców mediów (TV, Internet). 

 

§ 4 Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta 

1. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy Apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym 

przez Klienta terminie. W takim przypadku zmiana terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie. Do 14 dni 

przed planowanym przyjazdem jest możliwość bez kosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem 

dostępności Apartamentów. 

 

§ 5 Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Flat2Rent 

1. Zmiana rezerwacji przez Flat2Rent jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, 

uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Flat2Rent. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, 

zajęcie Apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki 

oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Flat2Rent ma 

obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę 

rezerwacyjną (anulacja rezerwacji). 

2. W wyjątkowych sytuacjach, awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego, Flat2Rent zastrzega sobie 

możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego 

Apartamentu, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa 

ulega rozwiązaniu, a Flat2Rent ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną. 

3. Flat2Rent zastrzega sobie prawo do odwołania bez podania powodu rezerwacji w ciągu 24 h od jej dokonania. W 

przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków. 

 

§ 6 Procedura pobytu Klienta 

1. Pobyt w Apartamencie zaczyna się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient 

zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od przedstawiciela Flat2Rent o ustalonej przez Strony godzinie, 

sprawdzając jego stan techniczny i czystość. Jeśli przyjazd jest planowany w innych godzinach, Klient ma 

obowiązek powiadomić Flat2Rent o tym co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu. 

2. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Flat2Rent ma prawo pobrać od Klienta kaucję w 

kwocie określonej w Umowie pobytu. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu 

Klienta, w momencie zdania kluczy do Apartamentu. O ile sprawdzenie Apartamentu w obecności Klienta okaże 
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się niemożliwe Flat2Rent zastrzega sobie prawo sprawdzenia Apartamentu w ciągu max 2 dni od wyjazdu 

Klienta i zwrot kaucji przelewem bankowym na konto Klienta max w ciągu 10 dni od daty wyjazdu. 

3. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godz. 11.00 lub 

innej ustalonej z Flat2Rent, Klient jest zobowiązany zwrócić klucze przedstawicielowi Flat2Rent. 

4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego, ciszy nocnej, zasad BHP oraz 

PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek 

mieszkańców. 

5. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu 

jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych 

mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu. 

6. Klient zobowiązany jest do utrzymania czystości, porządku i konserwacji Apartamentu a także dbać o jego 

prawidłowy stan sanitarny i techniczny. Klient odpowiada za wszelkie zawinione przez niego lub osoby trzecie 

szkody poczynione w Apartamencie. 

7. Klient zobowiązuje się do udostępnienia Apartamentu w celu kontroli stanu technicznego Apartamentu 

każdorazowo na żądanie pracownika Flat2Rent. Flat2Rent zobowiązuje się do uprzedzenia o planowanej kontroli 

minimum na 12 godzin przed planowaną kontrolą oraz przeprowadzenia kontroli w obecności Klienta. 

8. Palenie w Apartamentach jest zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w 

wysokości 500 złotych, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w Apartamencie. 

9. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna, 

główny zawór wody i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem. 

10. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie (chyba, że uzgodniono inaczej z 

Flat2Rent lub jego biurem rezerwacji). 

11. Po okresie rezerwacji, Klient zobowiązany jest do pozostawienia Apartamentu w stanie niepogorszonym ponad 

normalne zużycie będące następstwem jego prawidłowego używania. 

12. Flat2Rent nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami 

budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest 

Apartament jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od obiektu dostawy mediów oraz emisjami 

hałasu z nieruchomości sąsiednich. 

13. W przypadku zwrotu Lokalu w stanie pogorszonym ponad normalne zużycie Flat2Rent ma prawo potrącić 

Najemcy z kaucji kwotę pokrywającą koszty doprowadzenia Apartamentu do stanu prawidłowego. 

14. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć 

tę różnicę. 
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15. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, 

Flat2Rent ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z 

osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu. 

16. Klientowi nie wolno oddawać Apartamentu w podnajem ani w bezpłatne użytkowanie osobom trzecim bez 

uzyskania pisemnej zgody Flat2Rent. 

17. W trakcie pobytu w Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu 

Flat2Rent +48 503 328442 lub drogą elektroniczną na adres office@flat2rent.eu. 

 

§ 7 Odstąpienie od umowy 

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, przed dniem zakończenia rezerwacji ze skutkiem 

14 dniowym, nie wcześniej niż po upływie minimalnego czasu trwania rezerwacji najmu określonego w § 2 pkt. 8. 

2. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione wobec 

niego do chwili skutecznego odstąpienia od umowy. Dotyczy to zapłaty za pobyt w Apartamencie, który został już 

zrealizowany, kosztów zużytych mediów i opłat administracyjnych powstałych w tym okresie, jak i zapłaty za 

przygotowanie Apartamentu do jego dalszego użytkowania. 

3. Odstąpienia od umowy należy dokonać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. 

 

§ 8 Reklamacje 

1. Klient ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do 

obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. 

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie do Flat2Rent lub poprzez kontakt elektroniczny 

na adres: office@flat2rent.eu. 

3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia 

reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub 

drogą telefoniczną. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości 

proporcjonalnej do poniesionej szkody. 

 

§ 9 Ochrona Danych Osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Flat2Rent Aleksandra Hauser, Wojciech Sosiński Spółka 

Cywilna z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Ogrody 18/12, 80-765 Gdańsk, NIP 5833387907, REGON 385383793. 

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych odo@flat2rent.eu. 

mailto:office@flat2rent.eu
mailto:office@flat2rent.eu.@
mailto:odo@flat2rent.eu
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2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania niniejszej umowy i przetwarzane 

jedynie w celu jej realizacji zarówno przez Administratora jak i podmioty z nim współpracujące na rzecz realizacji 

niniejszej umowy. 

3. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na 

warunkach określonych w Rozporządzeniu. 

 

§ 10 Właściwość Sądu 

Spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową, rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla siedziby Flat2Rent. 


