
OBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO PRONÁJMU

(Při rezervaci prohlašujete, že jste si to přečetli a akceptovali)

REZERVACE: Rezervace se považuje za definitivně potvrzenou až po přijetí zálohy. 

ZÁLOHA:  Záloha je nejméně 30% nájemného, musí být zaplacena do 15 dnů od data 

vystavení zálohy. Agentura si vyhrazuje právo odmítnout platbu, která bude uhrazena 

později než 15 dnů od data žádosti o zálohu.

Jakékoliv srážky banky na inkaso zaplatí zákazník. Platba zálohy znamená přijetí 

podmínek pronajímání.

DOPLATEK: Zůstatek musí být zaplacen při příjezdu ve stejnou dobu jako předání klíčů, 

bankovním šekem, hotovostí nebo potvrzením přijetí bankovního převodu.

STORNO POPLATKY: V případě zrušení rezervace, je nezbytné toto oznámit Agentuře 

písemně. Agentuře se platí následující storno poplatky ze zálohy: 50% do 20 dní před 

příjezdem, 100% zálohy do 19 dní před příjezdem nebo za nepřítomnost.

PŘÍJEZD: Hosté se přihlásí v kanceláři v době od 16.00 do 19.00 hod. v den příjezdu. V 

každém případě hosté nebudou mít právo ubytovat se před 16.00 hod. Musí předložit 

doklady osob, které budou užívat zařízení kvůli ohlášení městské policii. Proto je obtížné 

poskytnout ubytování nelegálním lidem.

ODCHOD: Musí se provést do 10.00 hod. v den odjezdu.

ÚKLID:  Každé ubytování je předem uklizené. V případě problémů týkajících se čistoty 

ubytování, klient musí oznámit ihned v den příjezdu, aby agentura mohla chyby okamžitě 

odstranit. Pozdější reklamace klientem nebudou akceptovány. Závěrečný úklid není 

zahrnuto v ceně. Z bytu budou odstraněny odpadky a budou umyté nádoby. Kontrola se 

provede před odjezdem.



SIGNÁLY A CHYBA: Do 24 hodin po příchodu musí být také nahlášeno poškození nebo 

poruchy zařízení v každé místnosti bytu tak, aby agentura mohla zajistit jejich obnovu. 

Selhání elektrických nebo elektronických systémů, ke kterým došlo v průběhu pobytu a 

které by vedly k zásahu specializovaných pracovníků, budou opraveny v čase vyznačeném

techniky, kterí zajišťuje agentura. Škody způsobené klientem - zjištěných při odchodu, 

bude muset klient zaplatit. 

CONDOMINIUM: Musí se dodržovat předpisy o kondominiu. Především během nočních 

hodin musí být dodrženy období klidu. 

Agentura není odpovědná za nefunkčnost zařízení kondominia 

VYBAVENÍ: Všechny naše apartmány jsou vybaveny nádobím odpovídajícím počtu lůžek; 

také přikrývky a polštáře. 

CERTIFICATO energie: Byt je vybaven APE (průkaz energetické náročnosti).

URČENÉ PRAVIDLA: 

a) Je zakázáno ubytovat více lidí, než je povoleno počtem lůžek uvedených v naší 

nabídce. V tomto ohledu se děti považují za dospělé. Pokud se z inspekce zjistí více

osob, způsobí to okamžité vypovězení smlouvy. 

b) Zákazník si musí se sebou přinést ložní prádlo a ručníky. Je zakázáno používat 

přikrývky a polštáře bez ložního prádla. V případě, že je nemáte, kontaktujte nás.

    - půjčovna prádla (12,00 € manželská postel a 10,00 € samostatná postel) a / nebo

    ručníky (6,00 € na osobu).

c) Agentura nepřebírá žádnou odpovědnost za případné rozbití, nehody, ztráty, 

krádeže a jiné nepříjemností. Obecně platí, že klient si musí na své cennosti dávat 

pozor. 

d) Přítomnost zvířat je nutné nahlásit předem, protože ne všechny ubytovací 

zařízení toto povolují.


