VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ
APARTMÁN JAVORNÍK A JAVORNÍČEK
VELKÉ KARLOVICE 328
756 06 VELKÉ KARLOVICE
APARTMÁN RAZULA – Č. 16
VELKÉ KARLOVICE 690
756 06 VELKÉ KARLOVICE
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Celková cena za ubytování musí být uhrazena před začátkem pobytu.
Začátek pobytu je určč en dnem prč ííjezdu dle potvrzeneí objednáí vky od 14.00 hod. Po
prč ííjezdu podepííšče klient protokol o prč edáí níí ápártmáí nu á jeho zárč íízeníí.
Pobyt končí dnem odjezdu do 10.00 hod.
V den příjezdu složí klient vratnou kauci ve výší 1.000,- Kč, kteráí bude vráí čená po
odevzdáí níí ápártmáí nu v rč áídneí m á čč išteí m štávu. Z teí to čč áíštky še odečč íítáí prč íípádneč vznikláí
šč kodá v ápártmáí nu. V prč íípádeč vráí čeníí ápártmáí nu ve znečč išč teč neí m štávu še z káuče odečč te
poplátek ve vyí šči 700,- Kčč zá uí klid ápártmáí nu.
V čeneč zá ubytováí ní í je jizč záhrnutá špotrč ebá vody, el. energie, lozč ní í práí dlo, ručč nííky,
uteč rká á kučhynč škáí čhemie.
Klient pouzč ííváí proštory k ubytováí ní í rč áídnyí m zpuů šobem á nešmí í v ničh bez šouhlášu
pronájíímátele prováí deč t zč áídneí podštátneí zmeč ny včč etneč prč ešouváí níí náí bytku.
Je zakázáno zakrývat elektrické přímotopy nebo krbová kamna částmi oděvů při
sušení nebo cokoli pokládat na přímotopy či krbová kamna.
Je zákáí záí no pouzč íívát vláštníí el. špotrč ebičč e š vyí jimkou el. špotrč ebičč uů šlouzč ííčííčh k ošobníí
hygieneč (holičíí štrojek, feí n) nebo níízkoprč ííkonovyí čh špotrč ebičč uů šlouzč ííčííčh k ošobníí potrč ebeč
(notebooky, nábííječč ky mobilnííčh tel.).
Klient je zodpovědný za všechny škody, které způsobí on nebo jeho doprovodné
osoby a je povinen je uhradit v plné výši. Kontrolá še prováí díí ná konči pobytu.
Pronajímatel neodpovídá za peníze a cenné věci v žádných prostorách objektu.
Klient je povinen dodrzč ovát porč áídek á čč ištotu uvnitrč objektu i v jeho okolíí á záčhováí vát
nočč níí klid od 22.00 hod. do 7.00 hod.
Kontejner ná odpád še náčháí zíí pro objekt Rázulá u zádníího včhodu do ápártmáí noveí ho
domu vedle párkováčííčh štáí níí. V zimnííčh meč šííčííčh je kontejner umííšteč n u párkovišč teč pod
kopčem. Popelniče ná odpád pro ápártmáí ny Jávorníík á Jávornííčček še náčháí zíí z bočč níí štrány
ápártmáí noveí ho domu vedle ápártmáí nu Jávorníík šmeč rem k lešu. Zde je umííšteč ná i náí dobá ná
popel. Je zákáí záí no popel z krbových kamen vhazovat jinám, nezč do teí to určené nádoby.
V prč íípádeč , zč e klient prč eš upozorneč níí porušč uje hrubyí m zpuů šobem všč eobečneí podmíínky
nebo dobreí mrávy, muů zč e pronájíímátel ukončč it podnáí jem klientá prč ed uplynutíím šjednáneí
doby.
V apartmánu není povoleno ukládat sáně, lyže, kola apod. K tomuto uí čč elu šlouzč íí
proštor lyzč áírny/koláí rny v objektu Rázulá á drč eveč náí uzámykátelnáí kuů lná zá ápártmáí ny
Jávorníík á Jávornííčček.
Prč i prč ííčhodu do ápártmáí nu še mušíí všč ičhni rekreánti prč ezouvát do domáí číí obuvi.
Prč i odčhodu z ápártmáí nu klient uzávrč e okná, vodovodní í kohoutky, vypne električkeí
špotrč ebičč e, proveč rčíí, zč e krbováí kámná jšou vyhášláí á uzámkne včhod do ápártmáí nu.
Ve všč ečh ápártmáí nečh i v čeleí m objektu Rázulá, včč etneč čhodeb á bálkoí nuů , plátíí ZÁKAZ
KOUŘENÍ.
Pobyt zvířat v apartmánech není povolen.
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Po škončč eníí pobytu podepííšče klient protokol o prč edáí níí ápártmáí nu, kde bude uveden
štáv porč áídku, prč íípádneí nešrovnálošti á šč kody.

Děkujeme Vám za přečtení a dodržování těchto závazných pravidel.

