
CHATA TEREZA
Jana Švermy 1158, Smržovka - JIZERSKÉ HORY

1 / 4

Chata Tereza
Jana Švermy 1158, Smržovka

Platební a storno podmínky

I. Platba za pobyt

 Při rezervaci zaplatí nájemce zálohu ve výši 50% z celkové částky na účet pronajímatele
nejpozději do 7 dní. V opačném případě se rezervace automaticky ruší.

 Doplatek zbylé částky uhradí nájemce bankovním převodem tak, aby částka byla na účet
pronajímatele připsána nejpozději den před příjezdem.

 Při převzetí klíčů skládá nájemce vratnou kauci ve výši 6000,- Kč (z které se následně odečte:
poplatek obci za osobu starší 18-ti let, který činí 13,- Kč na osobu/noc a spotřebované
energie)

II. Storno podmínky

 Rezervaci je nutné zrušit písemně na email pronajímatele, a to výhradně osobou, která ji
podávala. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení písemného dokladu.

 Zrušení rezervace 30 dní před termínem pobytu
 záloha je vratná v plné výši

 Zrušení rezervace 14-29 dní před termínem pobytu
 bude vráceno 50% zálohy

 Zrušení rezervace méně než 14dní před termínem pobytu
 záloha je nevratná

III. Všeobecná pravidla

 Nájemce je povinen zanechat objekt v čistém a původním stavu. Způsobí-li škodu, musí
nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Bude-li před odjezdem nájemce
zjištěna škoda, je pronajímatel oprávněn žádat okamžitou náhradu škody.

 Nájemce zodpovídá za všechny s ním ubytované osoby, za jejich chování a za případné škody
jimi způsobené. Případnou vzniklou škodu nebo ztrátu, poškození objektu či jeho vybavení,
bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat po nájemci.

 Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, zničení či odcizení věcí, zranění či jiné újmy osob
užívajících chalupu. Pobyt a pohyb po celé nemovitost a pozemcích s ní souvisejících, je
výhradně na vlastní nebezpečí všech osob.
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IV. Ubytovací a domovní řád

 Ubytovací a domovní řád je závazný pro všechny ubytované osoby.
 Ubytování začíná prvním sjednaným dnem v odpoledních hodinách od 15:00 hod a

končí posledním dnem do 10:00 hod.
 Nájemce obdrží při nástupu k pobytu klíče od hlavního vchodu. Klíče se při ukončení

pobytu vrací pronajímateli.
 Při nástupu má nájemce povinnost předložit doklad totožnosti k evidenci ubytovaných

osob.
 V celém pronajatém objektu je zakázáno:

- kouření, odhazování nedopalků a smetí po pozemku
- rozdělávání otevřeného ohně (mimo vyhrazeného ohniště a kachlových kamen)

- jakýmkoli způsobem zasahovat do elektrických zařízení a jiných provozních zařízení
objektu

- stěhování nábytku na pokojích
- vodit do interiéru chalupy jakákoliv zvířata, včetně domácích mazlíčků

 Parkování je povoleno na parkovišti, které je součástí objektu. Pronajímatel neručí za
případné odcizení či poškození vozidla nebo věcí ve vozidle.

 V chalupě je nutné se přezouvat. Vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte s
sebou.

 Rodiče zodpovídají za bezpečnost svých dětí a též za případné škody jimi způsobené.


	I.Platba za pobyt
	II.Storno podmínky
	III.Všeobecná pravidla
	IV.Ubytovací a domovní řád

