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Obchodní podmínky
Benefit Program LH Hotels
I. Úvodní ustanovení
1.1 Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „podmínky“) se řídí poskytování služeb
Benefit Program LH Hotels (dále jen „Program“) společnosti LH Hotels & Resorts s.r.o., Římská
103/12, 120 00 Praha 2, IČO: 06341969, DIČ: CZ06341969, společnost je zapsána v Obchodním
rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280561
(dále jen „Poskytovatel“).
1.2 Tyto podmínky platí vždy, pokud je dále neupravuje, nerozšiřuje nebo nemění jednotlivá
smlouva, jednotlivá nabídka nebo kogentní ustanovení obchodního zákoníku, popřípadě jiného
právního předpisu.
1.3 Poskytovatel za dále stanovených podmínek poskytuje služby Programu svým zákazníkům.

II. Dostupnost podmínek
2.1 Podmínky jsou volně dostupné zákazníkům na internetových stránkách poskytovatele. Zákazník
využitím Programu potvrzuje seznámení se s těmito podmínkami.

III. Způsoby poskytování Programu
Program firemním zákazníkům umožní 5% jejich obchodu, který realizují v LH hotelech, přeměnit bezplatně
na motivační podnikové vouchery na ubytování se snídaní a věnovat je jejich zaměstnancům. Za každý
individuální obchod ve výši 100 000 Kč bez DPH a vyšší vystavíme vouchery na soukromé ubytování se
snídaní pro zaměstnance (dále také „zaměstnanec zákazníka“) firemního zákazníka v hodnotě 5% z tohoto
obchodu, které bude zaměstnanec moci uplatnit v síti LH Hotels. Tento program může vhodně rozšířit
firemní sociální a motivační nástroje ve firmách našich obchodních partnerů.

Základnou pro výpočet hodnoty a počtu voucherů je fakturační částka mezi Poskytovatelem a
Zákazníkem.
Od základny pro výpočet hodnoty a počtu voucherů Poskytovatel odečte externě nakupované
služby (jako např.: MĚSTSKÉ PARKOVIŠTĚ, WELLNESS, MASÁŽE, PROGRAMY – DJ, ŽIVÁ HUDBA,
DEGUSTACE, TEAMBUILDINGOVÁ ATRAKCE atd.).
Voucher je možno použít pouze na čerpání ubytování a snídaně, není-li stanoveno jinak.
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Cena ubytování Poskytovatele aplikovaná v programu pro přepočet na počet a hodnotu voucherů
je CZK 2 500 vč. DPH a snídaně za jedno přenocování pro dvě osoby.
V případě, že podmínky obchodu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem neumožní tento Program
aplikovat (i přesto, že je splněna podmínka minimální fakturace 100 tis. Kč bez DPH/individuální
obchod), oznámí to Poskytovatel Zákazníkovi při sjednávání obchodu.
Rezervaci služeb na základě voucheru provádí zaměstnanec zákazníka na kontakty uvedené na
voucheru. Nemá-li Poskytovatel volnou kapacitu v požadovaném termínu v požadovaném hotelu, je
vzájemně dohodnut jiný termín.
Platnost voucheru je 12 měsíců od data vystavení a může být po dohodě s Poskytovatelem
prodloužen.
Komunikace ohledně čerpání služeb na základě voucherů probíhá mezi zaměstnancem zákazníka a
Poskytovatelem napřímo.

IV. Závěrečná ustanovení
4.1 Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto podmínek neúčinná nebo neproveditelná nebo
obsahují-li tyto podmínky mezery, není tímto dotčena účinnost ostatních ustanovení.
4.2 Pro smluvní vztahy je závazný výlučně právní řád České republiky.
4.3 Poskytovatel není vázán případnými všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami svých
zákazníků.
5.4 Zákazník stvrzuje seznámení se s těmito Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami
využitím tohoto Programu a zavazuje se tím k jejich plnění.

VOP byly vydány společností LH Hotels & Resorts s.r.o. v Praze dne 26. 3. 2018
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