
Firma: PREVIO s.r.o.  

Adres siedziby: Lihovarska 1060, ZIP 190 00, Prague, CZE  

Adres korespondencyjny: Lihovarska 1060, ZIP 190 00, Prague, CZE  

REGON / NIP: 25975234 / CZ25975234  

KRS: Sąd Miejski w Pradze, CZ; rej. C 230379  

E-mail: info@hotelgram.com  

Reprezentowana przez:   

 (dalej zwany „Operatorem”) (dalej zwany „Klientem”) 

 

Operator oraz Klient (razem dalej zwani „Stronami”) zgodnie potwierdzają zawarcie dla następujących obiektów noclegowych: 

 Hotel ID:  

 

Umowa o Świadczenie Usług oraz Zakup Licencji Systemu Hotelgram zgodnie z § 1746 par. 2, ust. 89/2012 Sb., czeskiego Kodeksu 

Cywilnego (dalej zwana „Umową”) 

 1. Definicje 

“Hotelgram PMS” oznacza aplikację internetową, do której Klient loguje się ze swojego komputera przy użyciu loginu i hasła dostępu, i której 

funkcjonalności może używać. Hotelgram PMS daje Klientowi możliwość dokonywania konfiguracji pokoi, ich cen oraz rejestru rezerwacji 

przychodzących. Hotelgram PMS umożliwia Klientowi dokonywanie wszelkich standardowych działań operacyjnych związanych z zarządzaniem 

obiektem noclegowym oraz na otrzymywanie i zarządzanie rezerwacjami. Hotelgram PMS pozwala także na generowanie raportów managerskich, 

paragonów, faktur, prowadzenie działań księgowych oraz magazynowych, oraz dostarcza inne zaawansowane funkcje. Hotelgram PMS został 

stworzony i jest zarządzany przez Operatora, który ma do Hotelgram PMS wszelkie prawa, jest jego właścicielem, i zapewnia sprawne działanie 

aplikacji. 

„Gość” to osoba trzecia zainteresowana rezerwacją zakwaterowania lub innych usług oferowanych przez Klienta poprzez silnik rezerwacyjny 

Hotelgram IBE. 

„Hotelgram IBE” (także „RESERVATION+” lub w skrócie „R+”) oznacza system rezerwacji online, który umieszczony na hotelowej stronie 

internetowej Klienta umożliwia: 

i. dokonanie rezerwacji zakwaterowania i powiązanych z nim usług, 

ii. dokonanie rezerwacji pakietów pobytowych, 

iii. automatyczne zbieranie i publikację recenzji, 

iv. publikację cennika usług, 

v. publikację kalendarza dostępności oraz 

vi. publikację mapy z instrukcją dojazdu do zakwaterowania Klienta. 

„Hotelgram ChM” (dalej zwany „ChM”) oznacza oprogramowanie do automatycznego przesyłu aktualizacji danych (stawek oraz dostępności 

pokoi) do międzynarodowych kanałów dystrybucji hotelarskiej. Moduł ChM może także pobierać rezerwacje z kanału dystrybucji i umieszczać je 

w systemie Hotelgram. 

1.1. Hotelgram PMS, Hotelgram IBE oraz Hotelgram ChM razem i każdy z nich osobno stanowią komponenty systemu Hotelgram. 

 

 2. Przedmiot Umowy 

2.1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zobowiązanie Operatora do udostępnienia systemu Hotelgram Klientowi w celu użytkowania przezeń 

funkcjonalności wymienionych w Aneksach do tej Umowy. 

2.2. Na podstawie Art. 3 niniejszej Umowy, Operator udziela Klientowi i innym użytkownikom wskazanym przez Klienta licencji na użytkowanie 

zasobów technicznych i funkcjonalności systemu Hotelgram, wymienionych w wybranej wersji oprogramowania oraz zamówionych usług. 

2.3. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zobowiązanie Klienta do wniesienia opłaty z tytułu udzielenia licencji do systemu Hotelgram i jego 

funkcjonalności, określonej szczegółowo w Aneksach do tej Umowy (dalej „Opłata”). 



Company: PREVIO s.r.o.  

Residing at: Lihovarska 1060, ZIP 190 00, Prague, CZE  

Postal address:  Lihovarska 1060, ZIP 190 00, Prague, CZE  

Company RN / VAT num: 25975234 / CZ25975234  

Commercial registry entry: Municipal Court in Prague, CZ. Sec. C 230379  

E-mail:  info@hotelgram.com  

Represented by:   

 (hereinafter „Operator”)  (hereinafter „Client”) 

 

Operator and Client (together also as „Parties”) have concluded, for the following accommodation facilities: 

 Hotel ID:  

 

Master Agreement for Services and Licenses for the Hotelgram System according to § 1746 par. 2 of Act 89/2012 Sb., of the Czech Civil 

Code (hereinafter „Agreement”) 

 1. Definitions 

"Hotelgram PMS" means an internet application to which the Client logs in from his/her computer using a username and password and whose 

functions he/she can use. Hotelgram PMS allows the Client to configure rooms and their prices and record reservations received. Hotelgram PMS 

makes it possible for the Client to manage routine operational tasks of accommodation management and to receive and manage reservations. 

Hotelgram PMS also provides managerial reports, receipts, a bookkeeping and stock system and other advanced features. Hotelgram PMS was 

created by and is administered by the Operator, who owns it and works to ensure its proper functioning. 

„Customer” is a third person who holds an interest to book Client’s accommodation and/or related services through Hotelgram IBE  

“Hotelgram IBE” (also „RESERVATION+” or simply „R+”) means an online reservation system for the Client's own website which makes it possible 

to: 

i. reserve accommodations and associated services, 

ii. reserve accommodation packages, 

iii. automatically collect and publish user reviews, 

iv. display a price list, 

v. display an occupancy calendar and 

vi. display maps with a calculation of the route to the Client. 

„Hotelgram ChM” (hereinafter simply „ChM”) means a tool for automatic updates of data (occupancy and prices) on world-wide internet distribution 

channels. The ChM module is able to retrieve reservations made on some of the distribution channels and save them into the Hotelgram system. 

1.1. All of the above mentioned components (Hotelgram PMS, Hotelgram IBE and Hotelgram ChM) together and any of them separately 

constitute Hotelgram system. 

 

 2. Object of the Agreement 

2.1. The object of this Agreement is the Operator's commitment to provide Hotelgram system to the Client for the purpose of using the 

functionalities defined by the services stipulated in the individual amendments to this Agreement.  

2.2. On the basis of Art. 3 of this Agreement, the Operator grants the Client and persons designated by the Client a license to use the technical 

resources and functionality of the Hotelgram system defined by the selected version and the services ordered.  

2.3. The object of this Agreement is the Client's commitment to pay the Operator a fee for all services used that are stipulated in the individual 

amendments (hereinafter „fee”).  



 3. Umowa Licencyjna 

3.1. Operator potwierdza, że jest uprawniony do wykonywania wszelkich praw do systemu Hotelgram, a przede wszystkim do udzielenia 

licencji do systemu Hotelgram, w zakresie określonym w Umowie. 

3.2. Strony zgodnie uznają, że Operator na mocy niniejszej Umowy udziela Klientowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z 

systemu Hotelgram w swojej działalności gospodarczej, w zakresie gwarantowanym w wybranej wersji systemu oraz zamówionych usług 

na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do wykorzystywania funkcjonalności systemu Hotelgram, zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Licencja uprawnia do korzystania z systemu Hotelgram w obiektach zakwaterowania położonych na terenie Polski, oraz zostaje udzielona 

na czas trwania niniejszej Umowy. 

3.3 Wysokość opłaty za licencję o określona jest w Aneksach do Umowy. 

3.4. Klient nie ma prawa do modyfikacji lub jakiejkolwiek innej ingerencji w architekturę i atrybuty systemu Hotelgram. 

3.5. Klient nie ma też prawa udzielać dalszych licencji (sublicencji) do systemu Hotelgram bez uprzedniej wyraźnej zgody Operatora. Klient 

także nie ma prawa przekazywać niniejszej licencji stronom trzecim bez wyraźnej zgody Operatora. 

3.6. Operator może użytkować system Hotelgram bez ograniczeń. 

 

 4. Prawa i Obowiązki Stron 

4.1. Operator zobowiązuje się zapewnić maksymalne zabezpieczenie danych Klienta. Jeśli dojdzie do kradzieży lub utraty danych przez stronę 

trzecią, jeżeli Operator dołożył staranności wymaganej od profesjonalistów w zapewnieniu zabezpieczeń danych przez Operatora, 

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby przez niego wyznaczone. 

4.2. W przypadku uszkodzenia danych Klienta lub ingerencji w ich integralność przez osoby trzecie, gdzie Operator nie wywiązał się ze 

zobowiązania do ich zabezpieczenia, Operator jest odpowiedzialny za faktyczne i udowodnione poniesione szkody w maksymalnej 

wysokości odpowiadającej kwocie opłaty licencyjnej należnej za 12-miesięcy, jaką Klient uiszcza Operatorowi na podstawie Aneksów do 

Umowy. Operator ma obowiązek wypłacić kwotę odszkodowania w ciągu siedmiu (7) dni od daty otrzymania dowodu szkód poniesionych 

przez Klienta. 

4.3. Podczas trwania Umowy Operator zapewnia Klientowi dostęp do nieodpłatnego wsparcia telefonicznego i e-mailowego w języku polskim 

w sprawach dotyczących technicznego działania systemu Hotelgram. Wsparcie to obejmować będzie możliwość zgłaszania i 

rozwiązywania ewentualnych problemów systemu, czy braku do niego dostępu, lagów i innych technicznych utrudnień w użytkowaniu 

aplikacji. Wsparcie dostępne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00. W nagłych sytuacjach poza wymienionymi 

godzinami lub też w przypadku opóźnień w kontakcie z polskim zespołem wsparcia, Operator umożliwia kontakt z centralą Operatora w 

Pradze, gdzie zespół wsparcia w języku angielskim również jest dostępny dla Klienta. 

 

 5. Okres Obowiązywania i Wypowiedzenie Umowy 

5.1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

5.2. Umowę można rozwiązać za (i) obopólną zgodą Stron, lub poprzez (ii) rozwiązanie Umowy przez jedną ze Stron, lub poprzez (iii) złożenie 

pisemnego wypowiedzenia Umowy przez jedną ze Stron. 

5.3. Operator oraz Klient mogą rozwiązać Umowę w przypadku rażącego naruszenia zobowiązań w niej zawartych przez drugą Stronę. Rażące 

naruszenie zobowiązań Umowy to przede wszystkim niewywiązanie się ze zobowiązań finansowych wynikających z Umowy (Opłaty) co 

najmniej za okres dwóch miesięcy, za uprzednim wezwaniem do zapłaty i wyznaczeniem dodatkowego terminu płatności nie krótszego 

niż 7 dni, naruszenie zasad lub zobowiązań wymienionych w Aneksie do Umowy, w szczególności niedostarczenie funkcjonalności lub 

usług systemu Hotelgram, oraz działanie na szkodę Gości Klienta, w szczególności naruszenie zasad ochrony danych osobowych. 

Umowa rozwiązuje się z dniem dostarczenia pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres pocztowy lub adres e-maila 

(możliwa forma elektroniczna) drugiej Strony wskazany w nagłówku niniejszej Umowy. 

5.4. W przypadku rozwiązania Umowy poprzez złożenie wypowiedzenia, obowiązuje jeden (1) miesiąc okresu wypowiedzenia, przy czym 

zapisy dotyczące terminów wypowiedzenia Umowy wynikające z aneksu/ów do niej mają pierwszeństwo nad zapisami tego paragrafu. 

Oświadczenie o wypowiedzeniu zostanie dostarczone w formie pisemnej (możliwa forma elektroniczna) na adres pocztowy lub adres e-

mail drugiej Strony, który widnieje w nagłówku niniejszej Umowy. 

5.5. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Klienta ze zobowiązań finansowych (Opłaty) wynikających z Umowy, których płatności dokonać należy 

najpóźniej w ciągu siedmiu (7) dni od daty rozwiązania Umowy.  



 3. Licensing agreement 

3.1. The Operator claims to be entitled to exercise all property rights, especially grant permission to the Client to use the Hotelgram system. 

3.2. The Parties agree that the Operator hereby grants under the terms of this Agreement to the Client a nonexclusive, nontransferable license 

to use Hotelgram in his professional activity, in the extent based on the version and ordered services at all fields of exploitation necessary 

to use all functionalities of Hotelgram system in accordance with its purpose. Permission is granted to use Hotelgram in respect of 

accommodations located at the territory of Poland for the period equal the duration of this Agreement. 

3.3. Remuneration for this license is determined by individual amendments. 

3.4. The Client is not entitled to modify or otherwise interfere with the character and attributes of Hotelgram. 

3.5. The Client is also not entitled to grant additional license (sublicense) of Hotelgram without the explicit prior consent of the Operator. Client 

also may not, without explicit prior consent of the Operator, refer the license to a third party. 

3.6. The Operator himself is entitled to use Hotelgram without any restrictions. 

 

 4. Rights and obligations of the contracting parties 

4.1. The Operator undertakes to ensure for maximum protection of the Client's data. If data are stolen or damaged by a third party where the 

Operator has lived up to the standard of professional diligence to obey security rules for data protection, the Operator shall not be 

responsible for damages incurred to the Client and persons designated by him. 

4.2. In the event of data corruption or in the event of a third party tampering with the data of the Client where the Operator failed to follow 

common safety rules on data protection, the Operator is liable for actual and proved incurred damage up to the amount of the sum of 12-

month fees paid by the Client to the Operator for granting licenses of Hotelgram. The Operator is obliged to pay the assessed damages 

within seven (7) days of proof of damages provided by the Client. 

4.3. During the cooperation period the Operator grants to the Client access to a free-of-charges technical support in Polish (e-mail, telephone). 

The support enables the Client to report and seek assistance regarding possible bugs, lags and other technical obstacles that make the 

use of the Hotelgram system difficult. The support line is available from Monday to Friday between 9 a.m. and 6 p.m. local time. In very 

urgent cases outside of the working support hours, or in case of a delayed response from the Polish support team, it is possible to also 

contact the main Operator’s office in Prague for assistance in English. 

 

 5. Term and termination of the Agreement 

5.1. The Agreement is concluded for an indefinite period of time. 

5.2. The Agreement may be terminated by (i) mutual agreement of the contracting parties, by (ii) withdrawal of one of the contracting parties, 

or by (iii) notice of termination. 

5.3. Both the Operator and the Client may withdraw from this Agreement in the case of a substantive violation of contractual obligations by the 

other contracting party. Substantive violations of contractual obligations are understood to include especially failing to fulfil any commitment 

to pay fees for minimum 2 months, upon prior written notice to pay the fee in additional term not shorter than 7 business days, violating 

the rules or obligations stipulated in the amendments to this Agreement , especially providing functionalities and services of Hotelgram 

system, or harming the interests of Client’s Customers, especially such as violating rules of personal data protection. Withdrawal from the 

Agreement is effective as soon as the written notice of withdrawal (possibly also electronically) has been delivered to the postal or email 

address of the other contracting party indicated in header of this Agreement. 

5.4. In case of termination by notice, the notice period shall be one (1) month. Notification shall be effected in writing (possibly also 

electronically) to the postal or email address of the relevant contracting party indicated in the header of this Agreement. The termination 

notice period set in any amendment supersedes the period in this paragraph. 

5.5. Termination of the Agreement does not release the Client from obligations to fulfil all payment commitments in connection with this 

Agreement, whereby these commitments shall be payable at the latest seven (7) days from the cessation of the contractual relationship.  



5.6 W przypadku rozwiązania Umowy, Operator ma obowiązek w okresie wypowiedzenia przekazać Klientowi pełną i prawidłową bazę danych 

Gości i firm, listę rezerwacji, dokumenty, i inne dane zamieszczone na koncie Hotelgram Klienta. Klient może też złożyć prośbę o transfer 

wzajemnie powiązanych danych we wskazanym przez siebie formacie; taka operacja jest płatna. Operator oszacuje koszty transferu w 

oparciu o potrzebny nakład pracy i stawkę godzinową umieszczoną na stronie internetowej Operatora. Złamanie warunków tego paragrafu 

przez Operatora upoważnia Klienta do wstrzymania wszelkich należnych Operatorowi Opłat do momentu wywiązania się przez Operatora 

ze zobowiązań wynikających z tego paragrafu. 

 

 6. Transfer Danych Gości 

6.1. Klient przyjmuje do wiadomości, że użytkowanie funkcjonalności systemu Hotelgram wiąże się z przesyłem danych osobowych Gości 

poprzez bezpieczny interfejs internetowy do Operatora, i tym samym wyraża zgodę na gromadzenie tych danych przez Operatora w jego 

bazach danych, jednakże jedynie na potrzeby dalszego przetwarzania ww. danych przez Klienta. Operator przyjmuje do wiadomości, że 

Klient nie jest upoważniony przez Gości do przekazywania ich danych osobowych stronom trzecim. 

6.2. Operator gwarantuje, że wszelkie dane Gości, w szczególności dane osobowe, pozyskane w kontekście użytkowania systemu Hotelgram, 

będą przechowywane i traktowane z najwyższą odpowiedzialnością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 

zaś, że zostaną zabezpieczone przed ich utratą lub kradzieżą elektroniczną (dostęp do Hotelgram wymagać będzie podania loginu i hasła, 

dane będą przechowywane na zabezpieczonych serwerach i przetwarzane za pomocą szyfrowanego protokołu SSL), i fizyczną (będą 

przechowywane na serwerach znajdujących się w chronionym pomieszczeniu). 

 

 7. Kary Umowne i Inne Warunki 

7.1. W przypadku niewywiązywania się z terminowego wnoszenia na rzecz Operatora zakontraktowanych Opłat, Klient zobowiązuje się do 

opłacenia na rzecz Operatora odsetek w wysokości 0,05% kwoty należnej za każdy dzień zwłoki, chyba że Strony postanowią inaczej na 

podstawie pisemnego porozumienia w każdej indywidualnej sprawie. 

7.2. Wszystkie odsetki należy opłacić w ciągu siedmiu (7) dni od dnia otrzymania (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) wezwania do zapłaty. 

7.3. W razie wątpliwości dotyczących dostarczenia jakiegokolwiek roszczenia, wezwania, powiadomienia, wypowiedzenia czy rozwiązania 

umowy, dokument taki uznaje się za dostarczony po trzech dniach od przekazania go poczcie (kurierowi). 

7.4. Klient wyraża zgodę na elektroniczną wysyłkę (jako załącznik do e-maila w formacie PDF) wszelkich dokumentów płatniczych (faktur). 

Klient może złożyć pisemną prośbę o wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną wraz z podaniem adresu do dostarczenia. 

7.5. Opłaty za użytkowanie systemu Hotelgram będą wnoszone z góry za dany okres rozliczeniowy. 

7.6. Operator zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Klienta na wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Opłatach. Zgoda ta może zostać 

przesłana elektronicznie (e-mail). Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na zmiany w Opłatach, obowiązywać będą dotychczasowe Opłaty 

uzgodnione w tej Umowie. 

 

 8. Klauzula Poufności 

8.1. Termin”Informacje Poufne” oznacza jakiekolwiek informacje, dane techniczne, know-how, w tym, lecz nie wyłącznie, badania, produkt i 

plany rozwoju produktu, usługi, klientów, rynki, oprogramowanie, rozwój, innowacje, procesy, projekty, grafikę, inżynierię, informacje o 

konfiguracji sprzętu, marketing lub finanse Strony ujawniającej, które uznane zostaną za „Informacje Poufne” lub zastrzeżone na piśmie, 

lub jeśli przekazane zostaną ustnie, zostaną niezwłocznie potwierdzone na piśmie jako poufne lub zastrzeżone. 

8.2. Strony zgodnie uznają, że ujawnionych im przez drugą Stronę Informacji Poufnych nie użyją w celach prywatnych lub innych celach 

niewynikających bezpośrednio z zapisów tej Umowy. Żadna ze Stron nie ujawni Informacji Poufnych drugiej Strony stronom trzecim i 

pracownikom lub agentom stron trzecich, z wyłączeniem własnych pracowników i agentów związanych umową o zachowaniu poufności, 

dla których posiadanie Informacji Poufnych jest niezbędne do wykonania zapisów niniejszej Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się do 

zachowania szczególnej ostrożności i przedsięwzięcia środków niezbędnych do zachowania w tajemnicy, nieujawnienia Informacji 

Poufnych drugiej Strony w taki sposób, aby zapobiec wyciekowi Informacji Poufnych do wiadomości publicznej lub do stron trzecich innych 

niż strony autoryzowane do posiadania takich informacji na mocy niniejszej Umowy. Strona otrzymująca Informacje Poufne dołoży takich 

samych starań w celu zachowania poufności wobec drugiej Strony, jakie przedsiębierze w stosunku do własnych Informacji Poufnych. 

Każda ze Stron zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o jakichkolwiek nadużyciach Informacji Poufnych będących 

własnością Strony drugiej.  



5.6 In case of termination the Operator is obliged to disclose to the Client during the notice period accurate and complete database of guests 

and companies, list of reservations, documents and other current data outputs as provided by Hotelgram system itself. The Client is also 

entitled to request a transfer of mutually interlinked data in an individually defined format, for a fee. The amount of the fee shall be set by 

the Operator according to the demands of work and current hourly rate listed on Operator’s website. Violation of this paragraph by the 

Operator authorizes the Client to withhold any due payments to the Operator until the final fulfillment of the obligations of this paragraph. 

 

 6. Transfer of customer data 

6.1. The Client acknowledges that by using of Hotelgram functions personal data of Customers pass through a secure web interface to the 

Operator and thus gives the Operator approval to gather such data in his databases, but solely for the purpose of further use by the Client. 

The Operator acknowledges that the Client doesn’t have permission from Customers to hand over their personal data to third parties. 

6.2. The Operator guarantees that all personal data of Customers acquired in the context of the use of Hotelgram will be kept and will be 

treated with providing the highest standards of liability in a manner that is consistent with the legal regulations, in particular will be protected 

against loss or theft by electronic means (access will require a password, data will be stored on secure servers, data will be transmitted 

through SSL encrypted protocol) and physically (will be stored on servers located in a secure room). 

 

 7. Contractual penalties and other conditions 

7.1. If the Client is in delay on payment of any fee, the Client undertakes to pay the Operator interest in the amount of 0.05% of the amount 

owed for every day past due unless the contracting parties have in writing agreed otherwise in each particular case. 

7.2. All interest are due seven (7) days from the delivery (by post or electronic mail) of the demand for payment of the contractual penalty. 

7.3.  In case of doubt regarding delivery of any claim, notice of cancellation or withdrawal the document shall be considered to have been 

delivered on the third day after it was handed over to postal transport. 

7.4.  The Client agrees that notices for payments (invoices) shall only be issued and sent electronically (by email in PDF format). The Client 

may make a written request, which must include the shipping address to which the documents should be sent in paper form. 

7.5. Fees for using Hotelgram shall always be paid in advance on the basis of the selected billing period. 

7.6. Any change in the fees on the part of the Operator requires written approval from the Client. This approval may also be granted 

electronically (by email). If the Client should not approve the change in the fees, the fees stipulated in this Agreement or its amendments 

shall remain in effect. 

 

 8. Confidentiality clause 

8.1. “Confidential Information” means any information, technical data or know-how, including, but not limited to, research, product plans, 

products, services, customers, markets, software, developments, inventions, processes, designs, drawings, engineering, hardware 

configuration information, marketing or finances of the disclosing party, which Confidential Information is designated in writing to be 

confidential or proprietary, or if given orally, is confirmed promptly in writing as having been disclosed as confidential or proprietary.  

8.2. Each party agrees not to use any Confidential Information disclosed to it by the other party for its own use or for any purpose other than 

to carry out obligations from this Agreement. Neither party will disclose any Confidential Information of the other party to third parties or to 

employees of the party receiving Confidential Information, other than its employees or agents under appropriate burden of confidentiality 

and who are required to have the information in order to carry out the duties resulting from this Agreement. Each party agrees that it will 

take all reasonable measures to protect the secrecy of and avoid disclosure or use of Confidential Information of the other party in order 

to prevent it from falling into the public domain or the possession of persons other than those persons authorized under this Agreement 

to have any such information. Such measures shall include the highest degree of care that the receiving party utilizes to protect its own 

Confidential Information of a similar nature. Each party agrees to notify the other in writing of any misuse or misappropriation of Confidential 

Information of the disclosing party which may come to the receiving party's attention.  



 9. Postanowienia Końcowe 

9.1. Niniejsza umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Strony zgodnie oświadczają, 

że zapoznały się z zapisami Umowy, akceptują je, że Umowę zawierają dobrowolnie, w dobrej wierze, i że nie zostały poddane żadnym 

naciskom ani innym warunkom będącym ze szkodą dla którejkolwiek ze Stron, a także, że znana jest im treść Umowy, którą potwierdzają 

własnoręcznym podpisem. 

9.2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

9.3. Umowa znosi jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia między Klientem i Operatorem. 

9.4. Wszelkie modyfikacje Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.  

9.5. Klient potwierdza, że wszelkie prawa autorskie, prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz tajemnice handlowe związane z 

systemem Hotelgram oraz z usługami świadczonymi przez Operatora zgodnie z zawartą Umową, są własnością Operatora. Użytkowanie 

ich czy też Opłaty wniesione przez Klienta nie upoważniają go do roszczenia sobie jakichkolwiek praw do części lub całości systemu 

Hotelgram, lub też do któregokolwiek z praw wskazanych powyżej. 

9.6. Operator ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tej Umowy na Stronę trzecią. Operator poinformuje Klienta na tę 

okoliczność. 

9.7. W przypadku, kiedy którakolwiek z części lub jakikolwiek z zapisów niniejszej Umowy jest nieważny lub nieefektywny, nie wpływa to na 

działanie pozostałych zapisów Umowy. Strony podejmą stosowne starania, aby w uzgodnionym terminie dojść do porozumienia w sprawie 

zapisów spornych w taki sposób, aby zastąpić zapis nieważny lub nieefektywny takim, który będzie ważny i efektywny, a także 

odzwierciedlał będzie intencje Stron zawarte w zapisie oryginalnym Umowy. 

9.8. Strony w swych prawach i obowiązkach nie wykroczą poza wyraźne zapisy niniejszej Umowy na mocy obecnej lub przyszłej współpracy 

pomiędzy Stronami lub też na mocy ogólnie rozumianych praktyk rynkowych, chyba że określono inaczej w niniejszej Umowie. Dodatkowo 

i wobec powyższego Strony zgodnie potwierdzają, że nie zawarły innego rodzaju współpracy, wymiany handlowej czy też innych praktyk 

między sobą. 

9.9. Strony zgodnie uznają, że ponoszą ryzyko związane ze zmieniającymi się okolicznościami jak zdefiniowano w Art. § 1765 Ustawy nr. 

89/2012 czeskiego Kodeksu Cywilnego. 

9.10. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony jednoznacznie potwierdzają, że są przedsiębiorcami wchodzącymi we współpracę na 

mocy tej Umowy, i że współpraca ta związana jest z działalnością, którą prowadzą, a co za tym idzie, zrzekają się możliwości aplikacji 

Art. § 1793 (nieproporcjonalne skrócenie) oraz Art. § 1796 (lichwa) zawartych w Ustawie nr. 89/2012 czeskiego Kodeksu Cywilnego. 

9.11. Strony zgodnie potwierdzają, że obowiązek płatności kary nie odbiera prawa do dochodzenia odszkodowania w kwocie przewyższającej 

kary. 

9.12. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Republiki Czeskiej, w szczególności Ustawa nr. 89/2012 czeskiego Kodeksu 

Cywilnego, wraz za aneksami. 

9.13. W kwestiach spornych wersją rozstrzygającą jest angielska wersja językowa Umowy. 

 

 

W ____________________ dnia __________    W ____________________ dnia __________ 

 

________________________     ________________________ 

  Operator (PREVIO s.r.o.)       Klient   

   



 9. Final provisions 

9.1. This Agreement is issued in two copies, one for each of the contracting parties. The contracting parties declare that they have read this 

Agreement duly, that they approve its content, that they are concluding the Agreement freely, in earnest, and in no way under duress or 

conditions detrimental to one side and that they are aware of its content, which they confirm with their signatures. 

9.2. The Agreement becomes valid and effective the day it is signed. 

9.3. This Agreement supersedes any previous agreement concluded between the Client and the Operator. 

9.4. This Agreement may be modified only in the form of written amendments signed by both Parties. 

9.5. The Client acknowledges that all copyrights, intellectual and industrial property rights and trade secrets related to Hotelgram and the 

services provided by the Operator according to this Agreement are the property of the Operator. Neither use of them nor payment of fees 

entitles the Client to a claim to property rights to any part of the Hotelgram system or to any of the rights indicated above. 

9.6. The Operator is entitled to transfer his rights and obligations arising from this Agreement to another party. The Client shall be notified of 

such an eventuality. 

9.7. If all or any part of a provision of this Agreement is found to be invalid or ineffective, the remaining provisions of this Agreement shall 

remain valid and effective. The contracting parties undertake to negotiate in good faith and agree within an appropriate time period to 

replace such an invalid or ineffective provision with a provision that is valid and effective and reflects what the contracting parties intended 

with the original provision. 

9.8. The parties do not wish to go beyond the express provisions of this Agreement with any rights and obligations inferred from existing or 

future practice established between the parties or customs maintained in general or in the industry relating to the subject matter unless 

otherwise agreed in this Agreement. In addition to the above-mentioned the contracting Parties confirm that they are not aware of any 

between them established trade customs or practices. 

9.9. The Parties are each of them bearing the risk of changing circumstances as defined by par. § 1765 of the Act No. 89/2012 Coll., The Civil 

Code. 

9.10. For the avoidance of any doubt, the Parties expressly acknowledge that they are entrepreneurs entering into this Agreement in connection 

with their business activities, and therefore do not wish to apply the provisions of the par. § 1793 (a disproportionate shortening) and par. 

§ 1796 (usury) of the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code. 

9.11. The Parties have agreed that the obligation to pay a penalty does not exclude the right to compensation. 

9.12. This Agreement is governed by the laws of the Czech Republic, especially Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, as amended. 

9.13. In any cases of dispute the English original of this Agreement will prevail. 

 

 

In ____________________ on __________    In ____________________ on __________ 

 

________________________     ________________________ 

  Operator (PREVIO s.r.o.)       Client   

   



Firma: PREVIO s.r.o.  

Adres siedziby: Lihovarska 1060, ZIP 190 00, Prague, CZE  

REGON / NIP: 25975234 / CZ25975234  

 (dalej zwany „Operatorem”) (dalej zwany „Klientem”) 

 

Zawarty dnia jak niżej, dla następujących obiektów noclegowych: 

 Hotel ID:  

 

ANEKS LICENCYJNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEKTEM NOCLEGOWYM HOTELGRAM 

do Umowy zawartej między Operatorem a Klientem 

dnia ……………………….. (dalej „Umowa”) 

 

1. Wszystkie terminy oraz skróty zawarte w tym aneksie posiadają znaczenie tożsame w Umowie. 

2. Operator zgodnie z par. 3 Umowy niniejszym udziela Klientowi licencji na użytkowanie systemu zarządzania obiektem Hotelgram, 

LITE/PRO co pozwoli na: 

− Zarządzanie rezerwacjami i powiązanymi z nimi czynnościami w interaktywnym arkuszu graficznym (“Kalendarzu Rezerwacji”); 

− Zarządzanie bazą danych klientów i firm; 

− Wystawianie rachunków do rezerwacji indywidualnych i grupowych; 

− Administrację stroną internetową wyprodukowaną przez Operatora (na podstawie niniejszego Aneksu lub oddzielnego zamówienia); 

− Zarządzanie kontami użytkowników oraz ich prawami do użytkowania poszczególnych modułów systemu; 

− Przechowywanie i drukowanie dokumentów podatkowych; 

− Drukowanie ewidencji gości zgodnie z obowiązującym prawem; 

− Drukowanie raportów statystycznych dla odpowiednich organów administracji; 

− Inne zaawansowane funkcjonalności, które Operator stale wprowadza do systemu. 

3. Niniejszym Operator oświadcza, że system Hotelgram udostępnia możliwość przetwarzania danych osobowych w stopniu 

przewyższającym zobowiązanie prawne, oraz że Klient może z związku z tym stać się stroną przetwarzającą dane osobowe z 

równoczesnym obowiązkiem złożenia stosownej notyfikacji do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

4. W przypadku nieprawidłowego działania systemu Hotelgram z przyczyn leżących po stronie Operatora, lub gdy przerwy techniczne są 

dłuższe niż 2% całkowitego czasu działania w danym miesiącu kalendarzowym, Klient ma prawo zażądać anulacji całkowitej Opłaty 

(“Miesięczna opłata operacyjna” za dany szwankujący produkt systemu Hotelgram) należnej za jeden miesiąc następujący po miesiącu, 

w którym nastąpiła awaria. 

5. Klient zamawia następujące produkty i usługi u Operatora (ceny bez VAT): 

− Hotelgram PMS LITE/PRO (z aplikacją mobilną): Jednorazowa opłata licencyjna za X pokoi (apartamentów)       ------- PLN 

− Hotelgram PMS LITE/PRO (z aplikacją mobilną): Miesięczna opłata operacyjna za X pokoi (apartamentów):       -------- PLN 

− Hotelgram aplikacja mobilna Housekeeping: Miesięczna opłata operacyjna za X pokoi (apartamentów):              -------- PLN 

6. Płatności za zakupione usługi będą wnoszone z góry na podstawie faktury wystawionej przez Operatora. 

 

 

W ____________________ dnia __________    W ____________________ dnia __________ 

 

________________________     ________________________ 

  Operator (PREVIO s.r.o.)       Klient     



Company: PREVIO s.r.o.  

Postal Address: Lihovarska 1060, ZIP 190 00, Prague, CZE  

Company RN / VAT num: 25975234 / CZ25975234  

 (hereinafter „Operator”)  (hereinafter „Client”) 

 

Concluded on the below stated day, month and year, for the following accommodation facilities: 

 Hotel ID:  

 

AMENDMENT OF LICENSING HOTELGRAM HOTEL MANAGEMENT SYSTEM 

to the Master Agreement concluded between the Operator and the Client 

on ............................. (hereinafter „Master Agreement”) 

 

1. All terms and abbreviations given in this supplement have the same meaning as they have in the Master Agreement. 

2. The Operator in compliance of par. 3 of Master Agreement hereby grants the Client a license for use of the LITE/PRO version of the 

Hotelgram hotel management system which enables: 

− Management of reservations and associated capacities in an interactive graphic spreadsheet ("reservations calendar"); 

− Management of a database of guests and database of companies; 

− Hotel bookkeeping for individual and group reservations; 

− Administration of website produced by the Operator (on the basis of this amendment or a separate order); 

− Management of user accounts and rights to the individual modules of the system; 

− Recording and printing tax documents; 

− Printing a guest book according to applicable law; 

− Printing reports for statistical purposes and municipal authorities; 

− Further advanced functions which the Operator continually adds to the system. 

3. The Operator hereby declares that the Hotelgram system optionally enables processing of personal data and does so to a greater extent 

than required by the legal obligations and that the Client may thereby become a processor of personal data with an obligation to notify the 

Office for Personal Data Protection at this circumstance. 

4. If the Hotelgram system malfunctions due to Operator’s downtimes for longer than 2% of the entire time within a given calendar month, 

the Client is entitled to demand that the total fee for one month (the“One-time licensing fee” for a given product below) billed within the 

following period be cancelled. 

5. The Client orders the following products and services from the Operator (prices without VAT): 

− Hotelgram PMS LITE/PRO (with a mobilne application): One-time licensing fee for X rooms (apartments):                  --------  PLN 

− Hotelgram PMS LITE/PRO (with a mobilne application): Monthly operating fee for X rooms (apartments):                   --------  PLN 

− Hotelgrm mobilne application Housekeeping: Monthly operating fee for X rooms (apartments):                                     --------  PLN 

6. Payments for the purchased services will be made in advance and upon receipt of an invoice from the Operator. 

 

 

In ____________________ on __________    In ____________________ on __________ 

 

________________________     ________________________ 

  Operator (PREVIO s.r.o.)       Client     



Firma: PREVIO s.r.o.  

Adres siedziby: Lihovarska 1060, ZIP 190 00, Prague, CZE  

REGON / NIP: 25975234 / CZ25975234  

 (dalej zwany „Operatorem”) (dalej zwany „Klientem”) 

 

Zawarty dnia jak niżej, dla następujących obiektów noclegowych: 

 Hotel ID:  

 

ANEKS PODŁĄCZENIA DO ZEWNĘTRZNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI (ChM) 

Do Umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Klientem 

dnia ............................. (dalej „Umowa”) 

 

1. Wszystkie terminy oraz skróty zawarte w tym aneksie posiadają znaczenie tożsame w Umowie. 

2. Operator zgodnie z par.3 Umowy niniejszym udziela Klientowi licencji na użytkowanie Channel Managera Hotelgram (dalej zwany”ChM”) 

służącego do automatycznego przesyłu aktualizacji danych (cen oraz dostępności) do międzynarodowych internetowych portal 

turystycznych (dalej zwanymi”kanałami dystrybucji”). 

 

 3. Warunki połączenia z kanałami dystrybucji: 

3.1. Ceny oraz dostępność, które Klient wprowadza do system Hotelgram, są automatycznie przesyłane drogą elektroniczną przez Operatora 

do indywidualnych kanałów dystrybucji. Operator wyraźnie informuje Klienta, że ChM nie służy do przesyłu inny danych, restrykcji, czy 

ustawień poza wyłącznie cenami oraz dostępnością. 

3.2. Operator nie ma prawa do i nie będzie wprowadzał żadnych zmian ustawień w poszczególnych kanałach dystrybucji, oraz zapewni jedynie 

najlepsze możliwe połączenie pomiędzy danym kanałem dystrybucji a ustawieniami w systemie Hotelgram. Jeżeli Klient samodzielnie 

zmieni ustawienia w systemie kanału dystrybucji nie informując o tym Operatora natychmiast na piśmie, ryzykuje tym samym 

uszkodzenie działania ChM, a co za tym idzie naraża się na spowodowanie szkód i strat własnych. 

3.3. Operator będzie pobierał rezerwacje z wybranych kanałów dystrybucji I zapisywał je w systemie Hotelgram. Pobrane rezerwacje mogą 

nie zawierać wszystkich informacji z systemu kanału dystrybucji. Zmiany i anulacje rezerwacji zawsze winny być natychmiast 

zweryfikowane przez Klienta w systemie kanału dystrybucji. 

3.4. Prowizje za otrzymane rezerwacje oraz faktury z tego tytułu są przedmiotem umowy pomiędzy Klientem a kanałem dystrybucji, w której 

Operator w żadnym stopniu nie uczestniczy. 

3.5. Klient został poinformowany o tym, że przesył danych z ChM do/z kanału dystrybucji dokonywany jest w pakietach oraz w kilkuminutowych 

odstępach czasu. Poszczególne żądania wprowadzenia zmian są przetwarzane w sekwencjach ustanowionych przez dany kanał 

dystrybucji. Przetwarzanie zajmuje do 10 minut dla większości żądań, jednak niektóre żądania mogą wymagać dłuższego okresu 

oczekiwania do 30 minut. Wspomniane okresy czasu są poglądowe, a Operator nie gwarantuje przetwarzania poszczególnych żądań w 

takich właśnie okresach. 

3.6. Klient ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie przetwarzanych danych. Jeżeli wysłana zmiana nie zostanie wyświetlona w systemie 

kanału dystrybucji po 30 minutach, a Klient wykryje ten błąd, ma on obowiązek poinformować o tym Operatora na piśmie. 

3.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem lub też prawidłowość przetwarzanych danych. Operator podejmuje się 

przesyłu takich danych, jakie Klient (lub Gość dokonujący rezerwacji) wprowadzi do systemu. 

3.8. Po wstępnej konfiguracji połączenia, po dodaniu nowego kanału dystrybucji czy zmian ustawień w już aktywnych kanałach, Klient ma 

obowiązek sprawdzić wszystkie przesłane dane. Klient sprawdzi prawidłowość danych w każdym kanale dystrybucji nie później niż w 

ciągu 14 dni od podłączenia do danego kanału dystrybucji (o czym Operator poinformuje Klienta drogą elektroniczną), oraz poinformuje 

Operatora na piśmie o jakichkolwiek błędach, które wykrył. Jeżeli Klient nie skomunikuje się z Operatorem we wskazanym powyżej czasie, 

Operator uzna połączenie za zatwierdzone przez Klienta. Dodania nowego kanału dystrybucji oraz innych zmian w aktywnym połączeniu 

można dokonywać w każdej chwili, jednak zawsze należy poinformować o tym Operatora. Dodanie lub modyfikacja kanału dystrybucji 

może wiązać się z opłatami dla Operatora.  



Company: PREVIO s.r.o.  

Postal Address: Lihovarska 1060, ZIP 190 00, Prague, CZE  

Company RN / VAT num: 25975234 / CZ25975234  

 (hereinafter „Operator”)  (hereinafter „Client”) 

 

Concluded on the below stated day, month and year, for the following accommodation facilities: 

 Hotel ID:  

 

AMENDMENT OF CONNECTIVITY TO DISTRIBUTION CHANNELS (ChM) 

to the Master Agreement concluded between the Operator and the Client 

on ............................. (hereinafter „Master Agreement“) 

 

1. All terms and abbreviations given in this supplement have the same meaning as they have in the Master Agreement. 

2. The Operator in compliance of par. 3 of Master Agreement hereby grants the Client a license for the HOTELGRAM ChM system 

(hereinafter simply”ChM") for automatic updating of data (occupancy and prices) on global internet accommodation portals (hereinafter 

simply”distribution channels”). 

 

 3. Conditions for providing connectivity to distribution channels: 

3.1. The prices and occupancy information that the Client enters into the Hotelgram system shall automatically be sent electronically by the 

Operator to individual distribution channels. The Operator explicitly informs the Client that ChM is not used for the transmission of other 

conditions, restrictions and settings than solely and exclusively prices and availability. 

3.2. The Operator is not entitled to and shall not change the settings of the individual distribution channels and shall only provide the best 

connection possible between the settings in Hotelgram and on the individual channel extranets. If the client himself changes the 

settings of extranets and doesn’t notify the Operator in writing immediately, he/she runs the risk of failure of ChM and is fully 

responsible for the self-inflicted damage and loss. 

3.3. The Operator shall download reservations from the selected channels and save them in the Hotelgram system. The downloaded 

reservations may not always contain all the information from extranets. Changes and cancellations of reservations must be always verified 

by the Client immediately on the extranet. 

3.4. The commissions for the reservations received and billing for the price of reservations are the object of the business relationship between 

the Client and the distribution channel, in which the Operator shall not interfere in any way. 

3.5. The Client has been made aware that the transfer of data from ChM into/from the distribution channels is performed in batches at a time 

intervals of several minutes. Individual requests for changes are processed in a sequence decided by the distribution channels. Processing 

takes up to 10 minutes for most requests, but some requests may wait up to 30 minutes. These times are approximate and the Operator 

in no way guarantees the individual processing requests in these times. 

3.6. The Client is responsible for spot-checking the data transferred. If a change fails to display on the distribution channel after 30 minutes 

and the client detects this error, he is obligated to inform the Operator in writing. 

3.7. The Operator is not responsible for the legality or correctness of the data transferred. The Operator undertakes to transfer such data as 

the Client (or the Customer making the reservation, where applicable) enters into the system. 

3.8. After the original set-up of the connectivity, adding new channel or setting changes of existing channels, the Client is responsible for 

checking the transferred data completely. The Client shall verify the correctness of the data on each such channel no later than 14 days 

from the time each individual channel is set up (of which the Operator shall notify him electronically) and shall inform the Operator in 

writing of any errors found. If there is no communication from the Client by the deadline indicated, the connection shall be considered as 

having been approved by the Client. Adding a new distribution channel or changes of existing connectivity is possible at any time, but 

must be reported to the Operator. For adding or modifying a channel the Operator may request a fee.  



3.9. Operator nie odpowiada za błędy czy straty finansowe poniesione na skutek przesyłu nieprawidłowych danych. Klient dołoży starań, aby 

rozwiązać wszelkie powstałe problemy (np. overbookingi, nieważne karty kredytowe, niedojazdy, rezerwacje z nieprawidłową ceną, itp.) 

bezpośrednio z Gościem i/lub kanałem dystrybucji. Maksymalne obciążenie finansowe za usterki w ChM, do poniesienia którego może 

zostać zobowiązany Operator, to kwota jednej miesięcznej Opłaty wnoszonej przez Klienta z tytułu niniejszej Umowy. 

 

4. Okres wypowiedzenia dla tego aneksu to 6 miesięcy. Po upłynięciu 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, okres wypowiedzenia 

niniejszego aneksu zostanie skrócony do 1 miesiąca. 

5. Jednorazowa opłata aktywacyjna: ______ PLN i miesięczna opłata operacyjna: __ PLN za maksimum X___kanał(y/ów) / nieograniczoną 

liczbę kanałów. 

 

 

W ____________________ dnia __________    W ____________________ dnia __________ 

 

________________________     ________________________ 

  Operator (PREVIO s.r.o.)       Klient   

   



3.9. The Operator is not responsible for errors or financial losses arising from the transfer of incorrect data. The Client undertakes to resolve 

any problems that arise (e.g. overbooking, invalid credit card numbers, no-show guests, orders for the incorrect price, etc.) with the 

Customer and/or distribution channel. The Operator's maximum liability for defects in the ChM system shall be the amount of the monthly 

fee paid by the Client. 

 

4. The period for notice of cancellation of this supplement is 6 months. After a period of 12 months from the time this Agreement is signed, 

it shall be reduced to 1 month. 

5. One-time activation fee: ___ PLN and monthly operating fee: ___ PLN for maximum X channel(s) / unlimited channels. 

 

 

In ____________________ on __________    In ____________________ on __________ 

 

________________________     ________________________ 

  Operator (PREVIO s.r.o.)       Client   

  


