
Jak aktualizować dostępność?
Praktyczny przewodnik



Zaczynamy…

Dodawanie cen 
i dostępności

Ceny i dostępność

Przejdź do Extranetu

Wybierz sekcję „Ceny 
i dostępność” z menu 
po lewej stronie.
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https://admin.booking.com/


Doskonale. Wybierz opcję, która bardziej przypomina Twoją zakładkę.

Czy Twoja zakładka �„Ceny i dostępność wygląda jak jedna z powyższych?

Opcja 1: Opcja 2:
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Individual changes
Opcja 1



Dokonuj zmian dla pokoju lub daty

Ustaw
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Kliknij pokój, dla 
którego chcesz 

dokonać zmian lub 
aktualizacji 

Zaznacz okienko 
daty, dla której 
chcesz dokonać 

zmian 

Ustawiaj 
dostępność i ceny 
w dowolny sposób 
dla pobytów krótko- 
i długoterminowych

Pokój

Data

Option One.



Opcja 2



Wybierz daty, 
korzystając z opcji 
„Data początkowa i 
„Data końcowa” 
lub wybierając 
przedział 
bezpośrednio z 
Kalendarza.

Option two.
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Pokój

DataKliknij pokój, dla 
którego chcesz 

dokonać zmian lub 
aktualizacji

Dokonuj zmian dla pokoju lub daty

Zaznaczając opcje 
w sekcji „Wybierz 
preferowane dni 
tygodnia”, możesz 
filtrować dane 
tylko dla 
wybranych dni.



Option two.
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Wybierz opcję 
„Otwórz / 
zamknij 
pokoje”, a 
następnie 
„Zapisz”.

Zmień cenę i ustaw 
minimalną długość 
pobytu i wymagane 
wyprzedzenie.

Ustaw daty 
(rezerwacje), które 
mają być zwrotne i 
bezzwrotne.

Otwórz / zamknij pokoje

Cena

Zapisz

Dokonuj zmian cen



Wskazówki

Możesz załadować ceny 
tylko na dostępne daty. 
Pokój zostanie udostępniony 
do sprzedaży, tylko jeśli jest 
dostępny i ma przypisaną kategorię 
cenową. 
W kalendarzu takie daty oznaczone 
są na zielono.

Pokoje można rezerwować 
na 16 miesięcy do przodu, 
dzięki czemu Twój obiekt może 
zyskać jeszcze większą 
widoczność!
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Gotowe! Od teraz Twój obiekt wyświetli się 
gościom w udostępnionych przez Ciebie 
terminach.

Masz więcej pytań na temat cen i dostępności? 
Zajrzyj do wskazówek zawartych w poniższych linkach:

Czym jest Okazyjna Oferta?

Na czym polega program Genius?

Czy mogę wprowadzić ograniczenia dla cen na Booking.com?

Jak mogę dodać zdjęcia poszczególnych pokoi, apartamentów itp.?

https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/209055125-What-is-a-Value-Deal-
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/209055125-What-is-a-Value-Deal-
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/207223309-What-is-the-Genius-programme-
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/207223309-What-is-the-Genius-programme-
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/208125265-Can-I-add-restrictions-to-my-rates-on-Booking-com-
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/208125265-Can-I-add-restrictions-to-my-rates-on-Booking-com-
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/212717389-How-can-I-add-photos-of-specific-rooms-or-units-
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/212717389-How-can-I-add-photos-of-specific-rooms-or-units-

