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 REGULAMIN 

 Właściciele oraz pracownicy hotelu AKVILON  będą Państwu bardzo wdzięczni za 
współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu 
komfortu, spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości. 

 

 

§  Przedmiot regulaminu 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na 
terenie hotelu i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez  
podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie czynności  
konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji, meldunku  lub 
zapłatę należności za pobyt w hotelu. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż 
zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.  

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie hotelu Akvilon przy 
 ul. T. Kościuszki 4 w Suwałkach. 

3. Regulamin dostępny jest w recepcji hotelu, w informatorze hotelowym  oraz do 
pobrania ze strony www.akvilon.pl 

 

§  Doba hotelowa 

1. Doba hotelowa trwa od godziny 13.00 do godziny 11.00 dnia następnego 

2. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe. 

3. Najmując pokój Gość określa czas pobytu w hotelu, w innym przypadku przyjmuje się,  
że jest to jedna doba hotelowa. 

4. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego. 

5. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym  
od godziny 7.00 do 22.00 

6. Śniadania serwowane są w restauracji hotelowej w godzinach 7.00 - 9.30. 

 

§  Rezerwacja i meldunek 

1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w recepcji dokumentu tożsamości  
z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej. 

2. Hotel zastrzega sobie prawo do zażądania płatności „z góry” w przypadku gości 
będących w hotelu po raz pierwszy. W przypadku odmowy recepcjonista ma 
obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju. 

3. Recepcjonista ma prawo prosić o uregulowanie rachunku wcześniej niż przy 
wyjeździe,  
w momencie gdy rachunek ten przekracza kwotę 1000 zł. 

4. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić do godziny 11.00 dnia, w którym 
upływa termin najmu pokoju. Przedłużenie pobytu do godziny 15:00 – dopłata 100 zł.,  
po godzinie 15:00 -  obowiązuje cena kolejnej doby hotelowej.  
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5. Hotel może nie dokonać przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych 
miejsc lub wcześniejszego zarezerwowania pokoju, a także w przypadku rażącego 
naruszania regulaminu przez Gościa w trakcie pobytu. 

6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął 
okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. 

7. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco 
naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu 
hotelowym lub gości, szkody na osobie gości, pracowników hotelu, albo też w inny 
sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu. 

8. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawienia się do godz. 20.00 w dniu rezerwacji, 
hotel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową. 

9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, hotel nie zwraca 
opłaty za daną dobę hotelową. 

 

 

§  Świadczone usługi 

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku 
zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do 
recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.  

2. Hotel ma obowiązek zapewnić:  
- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gości, 
- bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,  
- profesjonalną i uprzejmą obsługę, 
-sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas 
nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie  
i zgodę, 
- w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, 
hotel dołoży starań, by w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób 
złagodzić niedogodności. 

3. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:  
- udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, 
- budzenie o wyznaczonej godzinie, 
- zamawianie taxi, 
- przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa  
w hotelu w depozycie recepcji z wyjątkiem przedmiotów zagrażających 
bezpieczeństwu, kwot i przedmiotów o znacznej wartości (powyżej 10.000 zł) oraz 
wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie 
hotelowym, 
- przechowanie bagażu gości zameldowanych w hotelu. 
 

4. Goście mogą odpłatnie korzystać z: 
- sauny, 
- sali wielofunkcyjnej, 
zgodnie z warunkami określonymi w dziale informatora  pn. „Usługi dodatkowe”.  
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5. Hotel świadczy usługę room-service za dodatkową opłatą. Na życzenie Gościa 
wybrane posiłki podawane są do pokoi w godz. 5.00-23.00. Szczegóły określa dział 
„Usługi dodatkowe” 
 
 
 

§  Odpowiedzialność 

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez 
osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu 
Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. 

2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej 
stwierdzeniu. 

3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów oddanych na 
przechowanie do depozytu recepcji. 

4.  Miejsca postojowe znajdujące się na terenie obiektu nie są strzeżone. Hotel nie 
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu 
należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych  oraz żywych zwierząt 
niezależnie od tego gdzie pojazd został pozostawiony.  

5. Na terenie hotelu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym 
nadzorem opiekunów prawnych. Hotel nie odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo 
dzieci pozostawionych bez opieki. Opiekunowie prawni ponosić będą 
odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. 

6. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju 
uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych 
hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Po wykryciu szkody 
zostanie komisyjnie sporządzony protokół będący podstawą do obciążenia. Hotel 
zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego 
wyjeździe. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

7. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, hotel może odmówić świadczenia 
usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego 
zastosowania się do żądań hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe 
świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia hotelu. 

 

 

§  Inne postanowienia 

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a kartę-
klucz najlepiej pozostawić w recepcji. 

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, 
żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia 
pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek oraz zasilaczy urządzeń RTV i 
komputerowych. 

3. W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu wewnątrz budynku. Za 
nieprzestrzegania zakazu palenia hotel zastrzega sobie prawo obciążenia Gościa 
kwotą 500 zł tytułem dearomatyzacji pokoju. 
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4. Na terenie obiektu nie są akceptowane zwierzęta 

5. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, 
amunicji, materiałów łatwopalnych , wybuchowych ani iluminacyjnych.  

6. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa będą odesłane na adres 
wskazany przez Gościa, na jego koszt. W przypadku braku dyspozycji hotel 
przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a  po upływie tego okresu przedmioty 
zostaną zutylizowane lub przekazane na cele charytatywne. Pozostawiane artykuły 
spożywcze będą niezwłocznie utylizowane. 

7. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz 
umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016. 

  

SUWAR Sadowska Spółka Jawna jako administrator danych osobowych podaje 
następujące dane: 

 Dane dotyczące Administratora:  

Administratorem danych osobowych jest SUWAR Sadowska Spółka Jawna, ul. 

Kościuszki 4, 16-400 Suwałki, nr KRS 0000335423, NIP 844-23-13-266, 

REGON 200294656 

dane kontaktowe: biuro@akvilon.pl, (87) 563-59-40 

 Dane osobowe przetwarzane są w celu:  

-zawarcia i wykonania umów na usługi oferowane przez Hotel Akvilon, 

-dokonania rezerwacji usług oferowanych przez Hotel Akvilon, 

-dokonania meldunku,  

-w celu dochodzenia należności, 

-w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w 

związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 Odbiorcami danych osobowych są: 

Pracownicy SUWAR Sadowska Sp. J. upoważnieni przez SUWAR Sadowska Sp. 

J. do przetwarzania danych osobowych. 

 Przedmiotem przetwarzania Pani/Pana osobowych są: 

Imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, nr telefonu, adres e-mail, adres 

zamieszkania/zameldowania. 

 dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody a po takim 

odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących 

administratorowi danych.  

 Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo 

do: 

mailto:biuro@akvilon.pl
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-cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

-żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

-żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, 

-żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, 

-żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

-żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do 

Państwa (w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych, 

-wniesienie skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie 

Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych. 

 Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów, o których 

mowa w pkt 2. 

 Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 

profilowaniu.  

 

8. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez podpisu. 

9. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy gościem hotelowym a hotelem 
jest sąd właściwy dla siedziby SUWAR Sadowska sp. j. 

 
Załącznik 1 do Regulaminu hotelowego 

LISTA RZECZY RUCHOMYCH W POKOJU CENA PLN za szt. 

Łóżko drewniane (rama, wkład listwowy, szczyt) 4000 

Materac 1000 

Podkład na materac 200 

Szafa garderobiana 2500 

Wieszak na wierzchnią odzież 1200 

Lustro pokojowe 500 

Bagażnik 400 

Biurko drewniane 1500 

Krzesło tapicerowane 600 

Szafka nocna 800 

Żyrandol 500 

Lampka biurkowa 350 

Lampka nocna 300 

Karnisz 200 

Firany /zasłony / roleta 1000 

Obraz 500 

Kołdra 350 
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Poszewka na kołdrę 200 

Poduszka 200 

Poszewka na poduszkę 100 

Narzuta na łóżko 300 

Telewizor 3000 

Pilot telewizyjny 250 

Telefon 250 

Lustro łazienkowe 1000 

Oświetlenie łazienki 450 

Grzejnik łazienkowy / pokojowy 800 

Chromowane elementy wyposażenia łazienki 250 

Deska sedesowa 250 

Elementy armatury 1500 

Ręcznik duży 200 

Ręcznik średni 150 

Ręcznik mały 100 

Dywanik łazienkowy 150 

INNE  

Wykładzina - wymiana 2500 

Malowanie ścian - pokój 1500 

Malowanie sufitu - łazienka, pokój 800 

Glazura w łazience - wymiana 1200 

Parapet marmurowy - wymiana 1200 

 

 

KORZYSTANIE Z MEDIÓW 
 

Internet 

Uprzejmie informujemy, że w całym obiekcie  dostępny jest bezprzewodowy 
Internet. Korzystanie z sieci przez gości hotelu i restauracji jest bezpłatne. W tym celu 
wystarczy połączyć się z siecią ” AKVILON” wykrywaną przez Państwa komputer. W 
przypadku problemów z siecią bezprzewodową, na życzenie Gościa, recepcja użyczy 
kabel sieciowy służący do przewodowego połączenia się z siecią w pokoju hotelowym. 

 

Telefon 

W każdym pokoju hotelowym do dyspozycji gości dostępny jest telefon 
stacjonarny. Rozmowy prowadzone za jego pośrednictwem są bezpłatne w ramach 
wewnętrznej sieci tj. połączenia z recepcją, restauracją, pozostałymi pokojami.  
Ponadto w recepcji do dyspozycji gości znajduje się ogólnodostępny telefon, oraz 
kserokopiarka.  
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Wykaz numerów wewnętrznych: 

Recepcja 100 

Restauracja / bar 110 

Zespół Odnowy Biologicznej 
(sauna, salon masażu) 

obsługiwane przez 
recepcję 

Usługi dodatkowe 
(sala wielofunkcyjna,  
wypożyczalnia rowerów) 

obsługiwane przez 
recepcję 

Pokój 201 201 

Pokój 202 202 

Pokój 203 203 

Pokój 204 204 

Pokój 205 205 

Pokój 301 301 

Pokój 302 302 

Pokój 303 303 

Pokój 304 304 

Pokój 305 305 

Pokój 306 306 

 

 

Telewizja 

Telewizory hotelowe mają możliwość odbierania kanałów telewizji naziemnej w 
trybie analogowym i cyfrowym. 

 

USŁUGI DODATKOWE 

Sauna 
 Pomieszczenie sauny znajduje się w Zespole Odnowy Biologicznej na parterze 
kamienicy. Do dyspozycji osób korzystających jest przebieralnia z toaletą oraz 
pomieszczenie do odpoczynku z prysznicem. Dwufunkcyjny piec pozwala na kąpiele  
w dwóch trybach – sauny mokrej i sauny suchej. Przed korzystaniem z sauny prosimy  
o kontakt z recepcją ok. pół godziny wcześniej (czas potrzebny na uzyskanie 
odpowiedniej temperatury w saunie). W celu zachowania zasad zdrowego korzystaniem 
z kąpieli prosimy zapoznać się z umieszczoną tam instrukcją. 
Koszt wynajęcia sauny na 1 godz. wynosi 60 PLN. Sauna pomieści maksymalnie 4 osoby. 
 
Sale wielofunkcyjne 

Na potrzeby spotkań biznesowych istnieje możliwość wynajęcia jednej z dwóch 
sal wielofunkcyjnych  Na życzenie Gościa w sali będzie przygotowany ekran projekcyjny, 
projektor multimedialny, tablica flipchart, stolik kawowy. 
Stylowe, kameralne sale polecamy również na organizację wszelkiego rodzaju spotkań 
towarzyskich i okolicznościowych. 
Informacji dotyczących kosztów i rezerwacji udziela recepcja hotelu.  
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 Drobne usługi 
- przechowywanie bagażu gości, rzeczy wartościowych i pieniędzy w depozycie recepcji 
(zgodnie z Regulaminem § Świadczone usługi), 
- sprzedaż kosmetyków i środków higieny osobistej w recepcji, 
 

Szczoteczka do zębów z mini pastą 10,00 zł 

Pasta do zębów 8,00 zł 

Szczoteczka do zębów 10,00 zł 

Maszynka do golenia z kremem 10,00 zł 

Grzebień 8,00 zł 

Pilniczek do paznokci 8,00 zł 

Mydełko Prija 5,00 zł 

Szampon Prija 6,00 zł 

Podpaski 20,00 zł 

Tampony 20,00 zł 

Prezerwatywy 20,00 zł 

Czyścik do butów 3,00 zł 

 
- pranie i prasowanie odzieży gości, 
- sprzedaż gorących napojów przez całą  dobę (w restauracji w godz. 13.00-21.00,  
w recepcji w godz. 21.00-7.00) 
 
Room-service 
 

W godzinach 13.00-21.00  usługa room-service obejmuje dania z menu 
restauracji Akvilon, przy czym do cen należy doliczyć 20 % ich wartości. 
W godzinach 5.00-13.00 oraz 21.00-23.00 obowiązuje następujące menu: 
 

Nazwa Cena 

Jajecznica na maśle z pieczywem 15,00 zł 

Naleśniki z serem i sosem borówkowym 20,00 zł 

Zupa dnia 9,00 zł 

Deska wędlin z pieczywem 25,00 zł 

Deska serów z pieczywem 20,00 zł 

Kiełbaski na gorąco (z wody lub grillowane) 
z pieczywem 

15,00 zł 

Herbata 8,00 zł 

Kawa / kawa z mlekiem 10,00 zł 

Napój 0,33 l (woda, sok, napój gazowany) 8,00 zł 
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INFORMACJA DODATKOWA O POKOJACH 302 I 303 

Niniejszym informujemy, że odrestaurowany budynek kamienicy przy  
ul. Kościuszki  4 w Suwałkach, wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych  
Województwa Podlaskiego pod nr 266 (decyzją KL.WKZ  534/266/d/82 z dn. 
08.02.1982 r.). W związku z tym faktem nie było możliwości wybudowania większych 
pokoi na poddaszu od strony szczytowej kamienicy bez naruszenia zabytkowego 
charakteru obiektu. 

Powierzchnia pokoju nr 302 wynosi 13,1 m2, natomiast pokoju 303 - 13,4 m2. 
Odstępstwo od normy  określonej w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w 
sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi 
hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169 z późn. zm.)  stanowi odpowiednio 6,4 %  oraz 
4,3 %  jej wartości. 

Z uwagi na dobro Gości korzystających z jednostek mieszkalnych numer 302 oraz 
303 nieznaczne odstępstwo powierzchni  zostało zrekompensowane oknem 
łazienkowym doświetlającym pomieszczenie światłem słonecznym oraz dodatkowym 
wyposażeniem pokoju w postaci sejfu i wagi łazienkowej.  

 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI 

W trosce o bezpieczeństwo naszych gości w hotelu zostały zainstalowane instalacje 
wykrywania i sygnalizacji pożaru, automatycznego oddymiania klatki schodowej, 
oświetlenia awaryjnego, instalacji hydrantowej oraz telewizji dozorowej. 

Ponadto w przeznaczonych dla niepełnosprawnych - jednostce mieszkalnej 202  
i ubikacji przy recepcji – znajduje się instalacja przywoławcza w razie nagłego wypadku 
(żeby aktywować alarm należy pociągnąć za sznurek). 

Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy  
i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Apteczka z podstawowym wyposażeniem 
medycznym znajduję się w recepcji. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi rysunkami dróg ewakuacyjnych 
wyznaczonych w budynku hotelu z restauracją AKVILON. 

 

Rys. 1 – Rzut piwnic 

Rys. 2 – Rzut parteru 

Rys. 3 – Rzut I piętra 

Rys. 4 – Rzut II piętr 
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STATUTE 

 
Akvilon Hotel’s owners and staff will be grateful for your cooperation in adhering to the 
statute which is meant to provide comfort, peace and safety to all our guests.  

   
§  Purpose of statute 

1. The statute presents the principles of providing services, responsibilities and stay in the 
premises of the Hotel which is an integral part of the deal made after signing the 
registration card as well as fulfilling concludent actions such as reservations and/or 
paying in advance or delivering full payment for the stay in Akvilon.  The act of 
adherening to the actions mentioned in the previous sentence means the guest confirms 
his understanding and acceptance of the statute.     

2. All the residents and people staying in Akvilon at T. Kościuszko 4 street are obliged to 
respect the statute. 

3. The statute is available in the reception, leaflet as well as on www.akvilon.pl website to 
download.   

 
§  Hotel night 

1. The room in the Hotel is rented for nights. 

2. The guest when renting the room clarifies the length of his stay. If not, it is considered  
a single night. 

3. The Hotel night begins at 1 p.m. and ends at 11 a.m. the other day.   

4. Between 10 p.m. and 7 a.m. the curfew is in effect.  

5. People who are not registered are hospitably allowed to stay in the room from  7 a.m. till 
10 p.m.  

6. Breakfasts are served in the restaurant between 7 a.m. and 9.30 a.m. If guests wish for it, 
meals can be delivered to the rooms between 7 a.m. and 10 p.m.  

 
§  Reservation and registration 

1. The basis for the registration of the guest is the act of showing ID card with photography 
and signing the registration card. 

2. Charge for the whole declared stay is collected from the guest in the day of his arrival (in 
advance) 

3. The person who is the guest of Akvilon Hotel for the first time cannot use the credit or 
transfer the liabilities from restaurant to the room account.  

4. Akvilon reserves the right to exact payment in advance in case the guest stays in the 
place for the first time. If the guest objects, the receptionist is obliged not to hand out the 
keys.  

5. The receptionist has the right to ask for settling the account before departure if the sum 
exceeds 1000 PLN. 

6. If the guest wishes to prolong his stay, he is obliged to inform of it before 11 a.m. of the 
day the night ends. Extending the stay until 3 p.m. - an additional fee of PLN 100. Keeping 
the room longer than to 3 p.m. means prolonging the stay. 
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7. Akvilon can refuse to prolong the stay if there are no more places, the room was reserved 
sooner than the notification or in case of breaching the Statute in a gross fashion.  

8. The guest is not allowed to pass on the room to other people even if the lodging night has 
not ended yet.  

9. The Akvilon Hotel has the right to refuse to receive the guest if during his last stay he 
grossly breached the Statute, especially due to causing damage to the property of Akvilon 
or other guests, inflicting damage on other guests, staff or other people staying at the 
place or disturbing peaceful stay of other guests or Akvilon functioning in any other way.    

10. If despite room reservation, the guest does not appear until 8 p.m. in the day of 
reservation, Akvilon reserves the right to charge the sum for one lodging night. Akvilon 
can debit the credit card of the guest. 

11. In case the guest resigns from staying in the Hotel during the lodging night, Akvilon 
does not return money for the night.    

 
 

§  Provided services 

1. The place provides services in accordance with its category and standard. In case of  any                 
objections towards the services quality, please quickly report them to the reception so 

we can urgently react. 

 2. The Hotel is obliged to assure:  

- comfortable and full rest conditions 

- safety of the stay, keeping information about the guest secret, 

- professional and courteous service, 

- cleaning the room and making the necessary repairs during the absence of the guest or 
in his presence if he wishes to,  

- in case the defect appears which cannot be taken care of instantly, The place will make 
every effort if possible to change rooms or make other amends. 

3. On the guest’s request Akvilon provides the following services: 

- giving information on stay and journey, 

- waking up on requested hour 

- calling the taxi, 

- storing money or other valuables during the stay of the guest in the reception deposit 
with the exception of dangerous objects, sums and objects of high value (over 10.000 
PLN) or of size which makes them impossible to store in the deposit.   

- keeping the luggage of the registered guests, 

- placing cribs in the room on the guest’s request. 

4. Guests for a fee can take advantage of: 

- sauna, 

- multifunctional halls, 

in accordance with conditions set in leaflet chapter entitled “ Additional services”.  

5. Akvilon provides a room service with the additional charge. At the guest’s request the 
chosen meals are delivered between 5 a.m. and 1 p.m., 9 p.m and 11 p.m. The details can 
be found in “Additional services” chapter. 
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§  Responsibility 

1. The Hotel takes responsibility for losing or damaging objects brought by people taking 
advantage of its services in the extent determined by regulations in Civil Code, if the 
sides did not decide otherwise.  

2. The guest should inform the reception about the mischief just after spotting it.  

3. Akvilon takes responsibility for losing or damaging the object entrusted to the deposit in 
the reception. 

4. The place does not take responsibility for damaging or losing a car or other vehicle 
belonging to the guest, objects left in it or living animals independently of the fact where 
the car was left. 

5. In the premises of Akvilon children under age of twelve are to be under attendance of 
their legal caregivers. The legal caregivers will take material responsibility for any 
equipment or technical devices damages caused by the children. 

6. Akvilon’s guests take full material responsibility for any kind of equipment and technical 
devices damages or breakages resulted from their doing or people visiting them. Akvilon 
reserves the right to the possibility of charging credit card of the guest in case of any 
damages after his departure. Price list of the equipment is attached as Annex 1 to the 
Statute.  

7. In case of breaching regulations of the Statute, the Hotel can refuse to provide services to 
the person responsible. The person is obliged to immediately adhere to the Akvilon’s 
demands, settle the account for recent services, reimburse for any damages or breakages 
and leave the place.  

 

§  Other resolutions 

1. Each time the guest leaves the room, he should check whether the doors are closed and 
leave the keycard at the reception. 

2. Due to the fire safety it is forbidden to use heaters, electric irons and other similar 
devices which are not part of the equipment offered in the Hotel. This do not include RTV 
or computer feeders.  

3. It is forbidden to smoke in the premises of the building. If a rule is broken Akvilon 
stipulates a right to charge the guest with a sum of 500 PLN. 

4. It is forbidden to bring in animals inside the Hotel or restaurant. 

5. It is not allowed to store dangerous charges, firearms, ammunition, flammable goods, 
explosives or illuminative materials in the rooms. 

6. The objects of personal use left by the departuring guest will be sent to the address 
pinpointed by the guest, at his expense. In case of lack of disposition, Akvilon will store 
the goods for 3 months and after this period of time the objects will become the property 
of the Hotel (or possibly will be given to charities or public use). Food items will be kept 
for 24 hours. 

7. The guests agree to process their personal data as a part of registration as well as 
collecting the personal data in the Akvilon’s database in accordance art. 13 ust. 1 i ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016  
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8.  The guest agrees to issue an invoice without the signature. 

9. Akvilon dispenses for personal use for the period of stay and the guest borrows for the 
period of stay for personal use, radio and TV free of charge  

10. The proper court of law for settling matters between the guest and Akvilon is the 
proper court of law for the premises of SUWAR Sadowska general partnership. 

 

Attachment 1 to Statute 

LIST OF MOVABLE OBJECTS IN ROOM PRICE PER UNIT IN PLN 

Wooden bed (frame, battened input, head) 4000 

Mattress 1000 

Base for mattress 200 

Wardrobe 2500 

Clothes hanger 1200 

Room mirror 500 

Luggage rack 400 

Wooden desk 1500 

Upholstered chair 600 

Bedside table 800 

Chandelier 500 

Desk lamp 350 

Bedside table lamp 300 

Curtain rail 200 

Darkening curtain / blind curtain/ drapes 1000 

Quilt  350 

Quilt cover 200 

Pillow  200 

Pillow cover 100 

Bed cover 300 

TV 3000 

Remote control 250 

Telephone 250 

Bathroom mirror 1000 

Bathroom illumination 450 

Bathroom radiator  800 

Chromed bathroom elements 250 

Toilet seat 250 

Fittings elements 1500 

Large towel 200 

Medium tower 150 

Small towel 100 
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Bathroom carpet 150 

OTHER  

Carpeting - replacement 2500 

Wall painting -room 1500 

Celing painting - bathroom, room 800 

Bathroom tile - replacement 1200 

Marble windowsill - replacement 1200 

 

USING MEDIA 

Internet 
We would like to inform you that each room has wireless internet Wi-Fi at your disposal. 
Using the internet is free of charge for all the guests of Akvilon and its restaurant. In 
order to do that simply connect your computer to the access point named ‘Akvilon’. In 
case of any connection problems via wireless net, the reception desk can provide a wire 
to connect to the internet. 

 
Telephone 
Every room is equipped with a landline telephone at the guests’ disposal. The telephone 
calls are free of charge via internal network (reception desk, restaurant, other rooms).  
In addition to that, the reception desk is equipped with a telephone, and xerox at the 
guest’s disposal.  

Internal numbers list 

Reception desk 100 

Restaurant 110 

Wellness team 
(sauna, massage parlour) 

operated by reception 
desk 

Additional services  
(multifunctional halls, lending 
bicycles) 

operated by reception 
desk 

Room 201 201 

Room 202 202 

Room 203 203 

Room 204 204 

Room 205 205 

Room 301 301 

Room 302 302 

Room 303 303 

Room 304 304 

Room 305 305 

Room 306 306 



18 

 

 
 
TV 
TVs enable the receptions of channels in the analogue as well as digital options. 
 

ADDITIONAL SERVICES 
 

Sauna 
The sauna room is located in the wellness team on the ground floor of the apartment 
house. In addition to that the guests can take advantage of the dressing room with a 
toilet as well as the relaxation room with a shower. The dual-purpose stove ensures 
baths in two options – wet sauna and dry sauna. Before using sauna please notify us 
about 30 minutes in advance (the time needed to acquire the proper temperature). To 
use sauna in a proper and safe way please read the regulations placed there.     
The cost of renting sauna amounts to 60 PLN for hour. The sauna has enough room for 4 
people. 
 
 
 
Multifunctional halls 
For the sake of business meetings there is a possibility of renting one of two available 
multifunctional halls. If the client wishes to, a projector, projection screen, sound system 
with a microphone, flip chart , LCD TV or coffee table can be prepared. 
We recommend these stylish and cameral halls for all kinds of social or occasional 
meetings. 
Please take care of reservations and charges in the reception desk. 
 
 
 
Other services 
- sale of hot drinks for the whole day and night (in the restaurant and in the reception 
desk between 12 a.m. and 11 p.m.) 
- storing guests’ luggage, valuable objects as well as money in the deposit in the 
reception desk (in accordance with the Statute § Provided Services), 
- guests’ clothes and underwear washing and ironing (information at leaflet in 
laundrybag),  
- sale of cosmetics and personal products in the reception desk according to the price 
list:. 
 

The toothbrush with mini toothpaste 10,00 PLN 

Toothpaste 8,00 PLN 

Tooth brush 10,00 PLN 

Razor with mini shaving cream 10,00 PLN 

Comb 8,00 PLN 
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Nail file 8,00 PLN 

Soap Prija 5,00 PLN 

Shampoon Prija 6,00 PLN 

Sanitary napkins 15,00 PLN 

Tampons 20,00 PLN 

Condoms 20,00 PLN 

Shoe Shine Cleaner 3,00 PLN 

 

Room-service 

Between 1 p.m. and 9 p.m. the room - service includes the meals from Akvilon restaurant 

menu with the addition of 20% of the meal’s price. 

Between 5 a.m. and 1 p.m. as well as 9 p.m. and 11 p.m. the room – service provides:   

 

Name Price 

Scrambled eggs on butter with bread 15,00 PLN 

Pancaces with cheese and blueberry sauce 20,00 PLN 

Soup of the day 9,00 PLN 

Plate of cold meats with bread 25,00 PLN 

Plate of cheeses with bread  20,00 PLN 

Hot sausages (from water or grilled) with 
bread 

15,00 PLN 

Tea 8,00 PLN 

Coffee or coffee with milk 10,00 PLN 

Drink 0,33 l (water, juice, fizzy drink) 8,00 PLN 
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ADDITIONAL INFORMATION ON ROOMS 302 AND 303 

We would like to kindly inform you that the renovated building of the tenement 

house in the Kosciuszki 4 Street in Suwalki is included in the register of historical 

monuments of Podlaskie Voivodeship under the number of 266 (534/266/d/82 KL.WKZ 

decision dated 08.02.1982). Due to this fact there was no possibility of building more 

spacious rooms in the attic from the side of the head of the tenement house without 

influencing the historical character of the building.  

The space of 302 room amounts to 13,1 m2 and the space of the room 303 amounts 

to 13,4 m2. The difference between the norm defined in Regulation of the Minister of 

Economy and Labour on hotel facilities and other facilities, which provide hospitality 

services (Journal of Laws of 2006, No. 22 item. 169, as amended) and the mentioned 

rooms is respectively 6,4% and 4,3%. 

To compensate for the slight difference in room space the window illuminating the 

toilet was installed as well as the additional room equipment in form of deposit and 

toilet scales. 

 

 

THE SAFETY OF THE GUESTS 

For the safety of the guests the installations of fire detecting were installed as well 

as automatic smoke venting in the stairway, emergency illumination, hydrant installation 

and surveillance TV. 

In addition to that the places suited for the disabled, that is the room 202 and the 

toilet near the reception, are equipped with summoning installations in case a sudden 

accident happens. (to activate the alarm you need to pull the string.)  

All of the personel are trained in first aid and fire protection manual. The first aid 

kit is placed in the reception desk. 

We kindly ask you to get acquainted with the following drawing of escape routes 

marked in the lodging place and restaurant Akvilon. 

 

1st    - underground section  

2nd  - ground floor section 

3rd   - first floor section 

4th  -  second floor section 
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