INSTRUKCJE DOTYCZĄCE REZERWACJI POKOJÓW W AKADEMIKACH
I PRYWATNYCH POKOJACH/MIESZKANIACH
POPRZEZ SWPS.PEPEBOOKING.COM
Rezerwacja zakwaterowania odbywa się za pośrednictwem strony internetowej.
1. Żeby zarezerwować pokój w akademiku, przejdź na https://swps.pepebooking.com/
2. W sekcji DATA wybierz okres wynajmu: 01.10.2019 - 30.06.2020. Jeśli chcesz wybrać
wcześniejszą datę zameldowania i /lub późniejszą datę wyprowadzki, skontaktuj się z
menedżerem zakwaterowania pod adresem: dorms.waw@swps.edu.pl, w sprawie
dostępności pokoju i jego ceny.
3. W sekcji TYP ZAKWATEROWANIA wybierz: Akademik
4. W opcji DOM STUDENCKI wybierz jeden z akademików poza kampusem: Sarna,
Rogaś lub Ursynów SGGW. Uwaga: wspólne pokoje są oznaczone jako „męskie” lub
„żeńskie". Wybierz pokój zgodnie z płcią.
5. Po wybraniu pokoju sprawdź wszystkie informacje i kliknij „Zarezerwuj teraz”.
6. Zostaniesz poproszony o utworzenie konta. Podaj wymagane informacje, takie jak:
imię i nazwisko, adres e-mail i hasło, a następnie kliknij „Zarejestruj się”. Pamiętaj, żeby
potwierdzić swój adres, klikając link aktywacyjny, który zostanie do Ciebie wysłany e-mailem
ze strony swps.pepbooking.com.
7. Po potwierdzeniu adresu e-mail nastąpi przekierowanie do formularza rezerwacji.
Podaj wszystkie wymagane informacje i załącz skan lub czytelne zdjęcie
listu akceptacyjnego wydanego przez Uniwersytet SWPS. Następnie kliknij przycisk
„Kontynuuj”.
Jeśli nie otrzymałeś listu potwierdzającego, skontaktuj się z Biurem Przyjęć pod adresem
admissions@swps.edu.pl.
8. Po przesłaniu rezerwacji zapytanie zostanie zweryfikowane. Jeśli wszystkie podane
informacje są poprawne, otrzymasz e-mail z cennikiem, regulaminem akademika i
umową najmu, którą musisz podpisać.
9. Żeby zakończyć proces rezerwacji akademika, musisz podpisać umowę i zapłacić
wymaganą kwotę na konto wskazane w umowie. Następnie musisz wysłać e-mail
potwierdzenie wpłatę na adres e-mail wskazany przez kierownika zakwaterowania i przesłać
dwie wersje papierowe podpisanej umowy pocztą na adres fizyczny wskazany przez
zarządcę zakwaterowania.
10. Po otrzymaniu przez zarządcę zakwaterowania wydrukowanych egzemplarzy podpisanej
umowy i zweryfikowaniu twojej płatności, otrzymasz potwierdzenie rezerwacji pokoju emailem.

Proces rezerwacji innych form zakwaterowania za pośrednictwem swps.pepebooking.com,
takich jak cały dom/mieszkanie, prywatny pokój lub wspólny pokój jest taki sam jak przy
rezerwacji akademika, nie potrzebujesz potwierdzenia, że jesteś studentem
Uniwersytetu SWPS.

