
Rodzaj usługi  Rodzaj wady Wielkość 
upustu (%) 

Uwagi 

I. Nocleg 
(warunki 
lokalowe) 

1. różnica w odniesieniu do 
zarezerwowanego obiektu 

10-25% w zależności od 
odległości 

2.  inne położenie (odległość od 
plaży) 

5-15%  

3. inny typ zakwaterowanie (hotel 
zamian bungalowów, inne piętro) 

5-10%  

4. inny rodzaj pokoju  ważne jest to, czy 
zakwaterowano razem 
osoby bliskie (z tej samej 
rezerwacji), czy obce 

 w pokoju 2 os. zamiast 1 os 20% 

 w pokoju 3 os. zamiast 1 os. 25% 

 w pokoju 3 os. zamiast 2 os. 20-25% 

 w pokoju 4 os. zamiast 2 os 20-30% 

5. braki w wyposażeniu   

 zbyt mała powierzchnia 5-10%  

 brak balkonu 5-10% jeśli był zapewniany/w 
zależności od pory roku 

 bez widoku na morze 5-10% jeśli był zapewniony 

 brak (własnej) łazienka/WC 15-25% jeśli był rezerwowany 

 brak własnego WC 15%  

 brak (własnego) prysznica 10% jeśli był rezerwowany 

 brak klimatyzacji 10-20% Jeśli była zapewniona 

 brak radia/telewizora 5% jeśli były zapewnione   

 niewystarczające ilości mebli 5-15%  

 uszkodzenia (pęknięcia, wilgoć, 
itp.) 

10-50%  

 robactwo 10-50%  

6. awaria mediów   

 toaleta 15%  

 łazienka/wanna/bojler 15%  

 awaria zasilania/awaria gazu 10-20%  

 bieżąca woda 10%  

 klimatyzacja 10-20% w zależności od pory roku 

 winda 5-10% w zależności od piętra 

7. obsługa   

 całkowity brak 25%  

 złe sprzątanie 10-20%  

 niewystarczająca wymiana 
(pościel, ręczniki) 

5-10%  

8. niedogodności   

 hałas w dzień 5-25%  

 hałas w nocy 10-40%  

 nieprzyjemne zapachy 5-15%  

9. brak zapewnianych usług 
zdrowotnych (SPA, masaże) 

20-40% w zależności od rodzaju 
wypoczynku (np. pobyt w 
celach leczniczych) 

II Wyżywienie 1. całkowity brak wyżywienia 50%  

2. braki jakościowe   

 monotonny jadłospis 5%  



 niewystarczająca liczba ciepłych 
posiłków 

10%  

 nieświeże, zepsute, nie nadające 
się do spożycia posiłki 

20-30%  

3. obsługa   

 samoobsługa (w miejsce kelnera) 10-15%  

 długi czas oczekiwania 5-15%  

 Jedzenie zmianowe 10%  

 brudne stoliki 5-10%  

 brudne naczynia, sztućce 10-15%  

4.  brak klimatyzacji w jadalni 5-10% jeśli była zapewniana 

III Transport 1.  wylot przesunięty o ponad 4 
godziny 

5% upust od ceny wycieczki 
w przeliczeniu na jeden 
dzień za każdą kolejna 
godzinę 

2.  wady wyposażenia   

 niższa klasa 10-15%  

 znaczące odstępstwa od 
normalnego standardu 

5-10%  

3.  obsługa   

 catering 5%  

 brak przyjętych w danej klasie 
udogodnień (radio, filmy, itp.) 

5%  

4.  zastępczy środek transportu  udziałowa cena podróży 
przypadająca na 
opóźnienie w transporcie 

5.  brak transferu z lotniska (dworca) 
do hotelu 

 poniesione koszty 
transportu 

IV Pozostałe 1.  brak lub brudny basen 10-20% jeśli był zapewniany 

2.  brak krytego basenu  jeśli był zapewniany 

 jeśli basen zewnętrzny istnieje 10% jeśli był zapewniany, o ile 
korzystanie możliwe jest 
ze względu na porę roku 

 jeśli brak basenu odkrytego 20% 

3. brak sauny 5% jeśli była zapewniana 

4. brak kortu tenisowego 5-10% jeśli był zapewniany 

5. brak pola do mini golfa 3-5% jeśli było zapewniane 

6. brak szkółki żeglarskiej, 
surfingowej, nurkowania 

5-10% jeśli była zapewniana 

7. brak możliwości jazdy konnej 5-10% jeśli była zapewniana 

8. brak opieki na dziećmi 5-10% jeśli była zapewniana 

9. brak możliwości kąpieli w morzu 10-20% w zależności od opisu o 
ofercie oraz od 
sensownej alternatywy 

10. zanieczyszczona plaża 10-20%  

11. brak leżaków i parasoli 5-10% jeśli były zapewnione 

12. brak baru na plaży 0-5% w zależności od 
alternatywy 

13. brak restauracji lub 
supermarketu 

10-20% jeśli były zapewniane i 
brak innej rozsądnej opcji 

 przy wyżywieniu w hotelu 0-5%  



 przy samodzielnym wyżywieniu 10-20%  

14. brak rozrywek (dyskoteka, kino, 
animatorzy) 

5-15% jeśli były zapewniane 

15. brak butiku lub centrum 
handlowego/pasażu 

0-5% w zależności od 
sensownej alternatywy 

16. brak wycieczek na ląd podczas 
rejsu 

20-30% udziałowej ceny podróży 
na dzień wycieczki na ląd 

17. brak przewodnika   

 zwykła wycieczka 0-5%  

 wycieczka ze zwiedzaniem 10-20%  

 wyprawa naukowa z naukowym 
przewodnikiem 

20-30% jeśli był zapewniany 

18.  strata czasu w związku z 
konieczną przeprowadzką  

 cena za pobyt 

 w ramach tego samego hotelu ½ dnia udziałowa cena podróży 

 do innego hotelu 1 dzień udziałowa cena podróży 

 


