A

partmány u Kuželky

Provozovatel: Marek Kužel, Nádražní 157 /10, Loket 357 33, IČ: 08359725
Telefon : +420 777 891 171, E-mail: info@apartmany-loket.cz

UBYTOVACÍ ŘÁD
1.Tento ubytovací řád je povinnen dodržovat každý host ,který je na
apartmánu ubytován.
2.Host-é může užívat apartmán po dobu, kterou má řádně předem
smluvenou a uhrazenou.
3.Ubytovací zařízení může ubytovat hosta , kterého řádně přihlásí a to po
předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu , nebo jiného
dokladu totožnosti/řidičský průkaz k těmto dokladům nepatří/
4.Ubytování je v době od : 14:00 do 17:00
Nebo do hodiny předem dohodnuté
Odjezd: do 10:30 hod.
5.Pokud host-é nenastoupí pobyt ve sjednaný den a hodinu , zaniká nárok
na ubytování bez náhrady.
6. Při nástupu obdrží host-é klíč od apartmánu a čip k ovládání vstupních
dveří .Host je povinnen předejít ztrátě těchto klíčů , zabezpečit je před
odcizením a vyvarovat se zapůjčení osobám, které nejsou v apartmánu
ubytovány.
Při ztrátě nebo jinèm zneužití klíčů a otevíracího čipu, je host povinnen
zaplatit provozovateli náhradu ve výši 500,- Kč.nebo 20,-EU

7.Ubytovaný host je povinnen:
- uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
-užívat prostory určené pouze k ubytování
-dodržovat pořádek a čistotu v apartmánu , kuchyňku před ukončením
pobytu uvést do původního stavu , pokud byla použita /za porušení
poplatek 200Kč./
-oznámit provozovateli vzniklé škody a závady, nebo potřebu provedení
oprav v prostorech vyhrazených k ubytování
-dodržet přísný zákaz kouření a zapalování svíček ve všech prostorách
apartmánu
8.Host zodpovídá za škodu jím způsobenou , včetně náhrady ušlého zisku
v plné výši platné ceny za ubytování po celou dobu , po kterou bude
apartmán vyřazen z provozu. Provozovatel má nárok na plnou náhradu
škody.
Host jako zákonný zástupce zodpovídá za śkody způsobené neplnoletými
osobami nebo za osoby ,kterým umožnil pobyt v ubytovacích zařízení.
Náhradu způsobené śkody je host povinnen uhradit provozovateli v den
skončení pobytu , nebo na základě vystavené faktury do 14 dní ode dne
skončení pobytu hosta , nebo splatné do 10 dnů od doručení hostovi.
V případě , že host odmítne uhradit cenu za poškozené , nebo zničené
zařízení , je provozovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05%
denně z dlužné částky za každý den prodlení
9.V apartmánech se nesmí bez povolení užívat vlastní elektrické spotřebiče
, vyjma spotřebičů sloužících k osobní hygieně,případně nabíječky telefonu
nebo osobního počítače.
10.Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do ubytovacího
zařízení,ani za škody na jeho osobních věcech .Doporučujeme
hostům ,aby klenoty ,peníze a jiné cennosti nenechávali v apartmánu.
11.V době od 23 :00hodin do 6 :00hod. je v apartmánech a ve společných
částech domu režim Nočního klidu !

12.Při zájmu o vaření je k zapůjčení indukční varná deska za vratnou kauci
1000,-Kč. nebo 40,-Eu.
13.Během týdenního pobytu se úklid na apartmánech neprovádí.Základní
úklidové pomůcky jsou součástí vybavení apartmánů.
V případě potřeby a dle dohody je možná výměna ručníků a ložního
povlečení ,za dohodnutý poplatek.
14.Parkování uzamčených vozidel a kol je umožněno na přilehlém
parkovišti u domu .Tato parkovací plocha je zdarma a nehlídaná.
Provozovatel neručí za případné škody na vozidle nebo věcí ve vozidle.
Za poplatek je možnost zaparkování motorky v garáži provozovatele .
15.Provozovatel je povinnen odevzdat hostu prostory vyhrazené
k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený
pobyt .
Provozovatel zajistí odstranění nahlášených závad .
16. Zpracovàní osobních údajů-ubytovatel zpracovává osobní údaje
ubytovaných za účelem poskytnutí ubytovacích služeb,pro plnění svých
právních povinností ,popřípadě k jiným účelům,ke kterým udělil ubytovaný
souhlas .Zpracování probíhá v souhlasem s příslušnými právnímí předpisy
a mezinárodními standardy.
17. Platby přijímáme v hotovosti nebo platební kartou.
18.Provozovatel : Marek Kužel
I.č. : 08359725
Nádražní 157/10, 357 33 Loket
19.Ubytovací řád je platný od 01.08.2019
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