Všeobecné podmínky ubytování
Apartmán u Kadlečků
Zahradní čtvrť 456
373 33 Nové Hrady
1. Celková cena za ubytování musí být uhrazena před začátkem pobytu.
2. Začátek pobytu je určen dnem příjezdu dle potvrzené objednávky od 15:00 hod do 19:00 hod. Po
příjezdu podepíše klient protokol o předání apartmánu a jeho zařízení.
3. Pobyt končí dnem odjezdu do 10.00 hod.
4. V den příjezdu složí klient vratnou kauci ve výší 3.000,- Kč, která bude vrácena po odevzdání
apartmánu v řádném a čistém stavu. Z této částky se odečítá případně vzniklá škoda v apartmánu a
zvýšená spotřeba elektrické energie než 50 KWh (bráno na 7 dní pobytu). Pokud bude spotřeba
vyšší, je host povinen rozdíl uhradit - cena dle tarifu e-on.
5. V ceně za ubytování je již zahrnuta spotřeba vody, el. energie max 50 kWh (bráno na 7 dní pobytu),
ložní prádlo, ručníky, utěrky. V ceně pobytu je započten rekreační poplatek
(15Kč/osoba/den/stanoveno městem).
6. Klient používá prostory k ubytování řádným způsobem a nesmí v nich bez souhlasu pronajímatele
provádět žádné podstatné změny včetně přesouvání nábytku.
7. Hosty se čtyřnohými mazlíčky zde vítáme, za velké plemeno příplatek 1000,- Kč, za týdenní
pobyt, za malé a střední plemeno činí poplatek 500,- Kč. Host je po svém mazlíčkovi povinen uklízet
výkaly a dodržovat hygienický řád (používat vlastní deku, pokud bude na pohovce, pokrýt ji vlastním
přehozem apod…).
8. Je zakázáno používat vlastní el. spotřebiče s výjimkou el. spotřebičů sloužících k osobní hygieně
(holicí strojek, fén) nebo nízkopříkonových spotřebičů sloužících k osobní potřebě (notebooky,
nabíječky mobilních tel.).
9. Klient je zodpovědný za všechny škody, které způsobí on nebo jeho doprovodné osoby a je
povinen je uhradit v plné výši. Kontrola se provádí na konci pobytu.
10. Pronajímatel neodpovídá za peníze a cenné věci v žádných prostorách objektu.
11. Klient je povinen dodržovat pořádek a čistotu uvnitř objektu i v jeho okolí a zachovávat noční klid
od 22.00 hod. do 6.00 hod.
12. V rámci šetrného přístupu k přírodě vás žádáme o třídění odpadu (kontejnery jsou umístěné 20 m
od apartmánu). Pro směsný odpad je k dispozici popelnici v areálu apartmánu.
13. V případě, že klient přes upozornění porušuje hrubým způsobem všeobecné podmínky nebo
dobré mravy, může pronajímatel ukončit podnájem klienta před uplynutím sjednané doby.
14. V apartmánu není povoleno ukládat sáně, lyže, kola apod. K tomuto účelu slouží venkovní
přestřešený prostor, který je součástí apartmánu.
15. Hosté mohou využívat pouze prostor apartmánu, zeleně, pergoly s příslušenstvím, bazén a
parkovacího místa před domem. Do ostatních prostor (technická místnost) a na přilehlé soukromé
pozemky, zahradu, není vstup povolen.
16. Při odchodu z apartmánu klient uzavře okna, vodovodní kohoutky, vypne elektrické spotřebiče a
uzamkne vchod do apartmánu.
17. V celém apartmánu je přísný zákaz kouření! V případě porušení bude účtován poplatek 2000 Kč.
Kouřit je možné venku na vyhrazených místech.
18. Po skončení pobytu podepíše klient protokol o předání apartmánu, kde bude uveden stav
pořádku, případné nesrovnalosti a škody.
Kompletní podmínky ubytování viz. Provozní a domovní řád Apartmánu u Kadlečků
Děkujeme Vám za přečtení a dodržování těchto závazných pravidel

