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Jsme plátci DPH!

Ubytovací řád Apartmány Plešivec


Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů. V apartmánu může být ubytován pouze
host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu nebo cestovního dokladu.
Platí zákaz přenocování osob, které nejsou k ubytování přihlášeny a nezaplatily poplatek za
ubytování.



Ubytování nebude umožněno osobám, které jsou pod vlivem omamných a psychotropních látek.
Pokud bude tento fakt pronajímateli zatajen a ten jej následně zjistí, je oprávněn takového hosta
okamžitě vystěhovat bez jakékoliv finanční náhrady.



V den nástupu bude umožněn vstup do apartmánu v čase od 15:00 do 18:00 hod. Budou předány
klíče od apartmánu a vstupních dveří do chalupy. Společný klíč od zahradního domku, který slouží
pro úschovu lyží / kol, bude připraven na jídelním stole v apartmánu. Tam ho také host ponechá,
až bude ubytování opouštět. Poslední den pobytu musí host apartmán uvolnit do 10:00 hod. Pokud
se tak nestane, vyhrazuje si pronajímatel právo vyklidit a uschovat osobní věci hosta, aby mohl být
apartmán připraven pro další rezervaci. Zároveň bude účtována cena za jeden další den pobytu.



Host přebírá apartmán bez závad. Pokud přesto nájemce jakoukoliv závadu nebo poruchu zjistí,
je v jeho vlastním zájmu nahlásit toto neprodleně pronajímateli. V opačném případě se má za to,
že dodatečně zjištěné škody způsobil sám.



V apartmánu není dovoleno přemisťovat zařízení a vybavení, zasahovat do elektrické sítě a
provádět opravy. Dospělá osoba má plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.



Host využívá zařízení a vybavení apartmánu pouze k účelu, ke kterému je určeno. Zároveň má
plnou zodpovědnost za škody způsobené úmyslně nebo nedbalostí. Pokud bude apartmán
poškozen nebo znečištěn do té míry, že není možné připravit ho pro další rezervaci, hradí host na
místě v hotovosti nejen náklady potřebné k náhradě poškození či znečištění, ale také cenu
pronájmu za tyto dny.



Host je povinen při každém odchodu z apartmánu vypnout elektrické spotřebiče, zavřít vodovodní
kohoutky, uzavřít okna a zhasnout světla. S ohledem na dřevostavbu je potřeba dostatečně větrat,
obzvlášť koupelnu.



Pronajímatel neodpovídá za osobní věci hosta a nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku
hosta, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech objektu či neuzavřeném
apartmánu.



K úschově lyžařského vybavení, snowboardů, běžek, saní a dětských bobů, v létě pak jízdních kol,
slouží zahradní domek /je potřeba ho řádně zamykat/. Je přísně zakázáno vstupovat do chalupy
v lyžařských a snowboardových botách. K jejich úschově využívá host zahradní domek, kde je také
k dispozici vyhřívací zařízení k vysoušení obuvi.



Po chalupě se host pohybuje v domácí (přezůvkové) obuvi.



WiFi připojení je k dispozici v celém objektu zdarma.



V apartmánech platí zákaz kouření. Toto je dovoleno na balkóně v 1. patře, na terase v přízemí
nebo v pergole u zahradního domku. Platí přísný zákaz odhazování nedopalků mimo popelníky.



Parkování vozidel hostů je přímo v objektu. Další parkovací stání je možné podél plotu, případně
před vjezdem na parkoviště.



Snídaně, obědy ani večeře nejsou nabízeny.



V době od 22:00 hod. do 07:00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.



V objektu nejsou povoleny žádné párty, večírky, rozlučky a akce tohoto typu.



Host má povinnost řídit se ustanoveními tohoto ubytovacího řádu. Pokud dojde k jeho porušení,
má pronajímatel právo ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby, a to bez jakékoliv
finanční náhrady.

Důležitá telefonní čísla
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