
Jak dodać ograniczenia w dostępności?
Przewodnik krok po kroku



Po co wprowadzać 
ograniczenia?
Ograniczenia to sposób na wprowadzenie warunków specjalnych do 
Twoich rezerwacji. 

Są one widoczne na stronie obiektu, w związku z czym goście mogą 
dokonywać rezerwacji tylko zgodnie z Twoimi ograniczeniami. 
Dzięki temu łatwiej Ci jest zarządzać rezerwacjami.
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Definicje

• Minimalna, maksymalna lub dokładna długość pobytu
Możesz ustawić określone długości pobytu rezerwowanego przez gości.

• Minimalna i maksymalna długość pobytu (rezerwacja w dniu zameldowania)
Możesz określić minimalną i maksymalną liczbę dni, które gość może zarezerwować przy założeniu, 
że rezerwacja dokonywana jest w dniu zameldowania .

• Dni bez przyjazdów lub wyjazdów
Jeśli w określonych dniach nie możesz zameldować lub wymeldować gości, możesz zamknąć je dla 
przyjazdów i wyjazdów. Tym sposobem goście nie będą mogli dokonać rezerwacji, która zaczyna się 
lub kończy danego dnia (dane dni mogą być częścią dłuższej rezerwacji).

• Minimalne i maksymalne wyprzedzenie rezerwacji
Najwcześniejszy i najpóźniejszy termin, w którym gość może dokonać rezerwacji.
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Pierwsze kroki

Przejdź do Extranetu.

Kliknij zakładkę „Ceny i 
dostępność” na górze 
strony, a następnie 
kliknij „Kalendarz”.
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Dodawanie 
ograniczeń do Twojej 
dostępności

Ceny i dostępność

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb
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Kliknij strzałkę obok 
ceny, na którą chcesz 
nałożyć ograniczenia.

Dodawanie ograniczeń w określonych terminach
Pojedyncze terminy: Krok 1

Cena
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Wybierz ograniczenie do edycji.

Dostępne opcje:
Min. pobyt 

Maks. pobyt
Min. długość pobytu od przyjazdu

Maks. długość pobytu od przyjazdu
Dokładny pobyt

Bez wyjazdów
Bez przyjazdów

Min. wyprzedzenie rezerwacji
Maks. wyprzedzenie rezerwacji

Możesz wprowadzić 
zmiany w białych 
polach pod datami.

Wystarczy dodać 
liczbę dni, w których 
chcesz wprowadzić 
ograniczenia i 
kliknąć „Enter”, by 
zachować nową 
wartość.  

Dodawanie ograniczeń w określonych terminach
Pojedyncze terminy: Krok 2

Ograniczenie

Podaj liczbę

Uwaga: opcje ograniczeń mogą się różnić w zależności od konta
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Dodawaj 
ograniczenia dla 

dłuższych okresów, 
klikając „Edytuj” 

pod żądanym 
ograniczeniem.  

W okienku, które 
wyskoczy, możesz 
zmienić termin, dni 
tygodnia oraz liczbę 
dni, w których 
będzie obowiązywać 
ograniczenie. 

Następnie kliknij 
„Zapisz zmiany”.

Dodawanie ograniczeń w określonych terminach
Dłuższe okresy

Edytuj



I to wszystko! Żądane ograniczenia zostały 
wprowadzone w Twoim obiekcie.

Masz dodatkowe pytania dotyczące Extranetu? 
Kliknij w poniższe linki, aby uzyskać dostęp do porad 
i przewodników w naszym Centrum pomocy.

Jak mogę ustawić ofertę lub promocję?

Wszystko, co musisz wiedzieć o programie GeniusJak zaktualizować dostępność? (PDF)

Jak dodać nowy plan cenowy?


