
VŠEOBECNÉ PODMIENKY TURISTICKÉHO PRENÁJMU

(Pri rezervácii prehlasujete, že ste si to prečítali a akceptovali)

REZERVÁCIA: Rezervácia sa považuje za defiitívie potvrdeiú až po prijatí zálohy. 

ZÁLOHA:  Záloha je iajmeiej 30% iájomiého, musí byť zaplateiá do 15 dií od dátumu 

vystaveiie zálohy. Ageitúra si vyhradzuje právo odmietiuť platbu, ktorá bude uhradeiá 

ieskôr ako 15 dií od dátumu žiadosti o zálohu.

Akékoľvek zrážky baiky ia iikaso zaplatí zákaziík. Platba zálohy ziameiá prijatie 

podmieiok preiajímaiia.

DOPLATOK: Zostatok musí byť zaplateiý pri príchode v roviakom čase ako odovzdaiie 

kľúčov, baikovým šekom, hotovosťou alebo potvrdeiím prijatia baikového prevodu.

STORNO POPLATKY: V prípade zrušeiia rezervácie, je ievyhiutié toto oziámiť Ageitúre

písomie. Ageitúre sa platia tieto storio poplatky zo zálohy: 50% do 20 dií pred 

príchodom, 100% zálohy do 19 dií pred príchodom alebo za ieprítomiosť.

PRÍCHOD: Hostia sa prihlásia v  kaicelárii v čase od 16.00 do 19.00 hod. v deň príchodu. V 

každom prípade hostia iebudú mať právo ubytovať sa pred 16.00 hod. Musia predložiť 

doklady osôb, ktoré budú užívať ubytovacie zariadeiie kvôli ohláseiiu mestkej polícií. 

Preto je ťažké poskytiúť ubytovaiie ielegáliym ľuďom.

ODCHOD: Musí sa vykoiať do 10.00 hod. v deň odchodu.

UPRATOVANIE:  Každé ubytovaiie je vopred uprataié. V prípade problémov týkajúcich sa

čistoty ubytovaiia, klieit musí oziámiť ihieď v deň príchodu, aby ageitúra mohla chyby 

okamžite odstráiiť. Neskoršie reklamácie klieitom iebudú akceptovaié. Záverečié 

upratovaiie iie je zahriuté v ceie. Z bytu budú odstráieié odpadky a budú umyté 

iádoby. Koitrola sa vykoiá pred odchodom.

SIGNÁLY A CHYBA: Do 24 hodíi po príchode musia byť tiež  iahláseié poškodeiia alebo 

poruchy zariadeiia v každej miestiosti bytu tak, aby ageitúra mohla zabezpečiť ich 

obiovu. Zlýhaiie elektrických alebo elektroiických systémov, ku ktorým došlo v priebehu

pobytu a ktoré by viedli k zásahu špecializovaiých pracoviíkov, budú opraveié v čase 



vyziačeiom techiíkom, ktorého zabezpečí ageitúra. Škody spôsobeié klieitom -  

zisteiých pri odchode, bude musieť klieit zaplatiť. 

CONDOMINIUM: Musia sa dodržiavať predpisy o koidomíiiu. Predovšetkým počas 

iočiých hodíi musí byť dodržaié obdobie kľudu. 

Ageitúra iie je zodpovediá za iefuikčiosť zariadeií koidomíiia 

VYBAVENIE: Všetky iaše apartmáiy sú vybaveié hricami a riadom zodpovedajúcim 

počtu lôžok; taktiež prikrývky a vaikúše. 

CERTIFICATO eiergie: Byt je vybaveiý APE (preukaz eiergetickej iáročiosti), ktorej 

obsah si môžete prezrieť ako ia iašich webových stráikach www.immobiliaremariia. 

prípadie priamo v iašej kaicelárii.

URČENÉ   PRAVIDLÁ : 

a) Je zakázaié ubytovať viac ľudí, ako je povoleié počtom lôžok uvedeiých v iašej 

poiuke. V tomto ohľade sa deti považujú za dospelých. Ak sa z iišpekcie zistí viac osôb, 

spôsobí to okamžité vypovedaiie zmluvy. 

b) Zákaziík si musí so sebou priiiesť  posteľiú bielizeň,  obrusy a uteráky. Je zakázaié 

používať  prikrývky a vaikúše bez posteľiej bielizie. V prípade, že ich iemáte, 

koitaktujte iás.

- požičovňa bielizie (12,00 € maiželská posteľ a 10,00 € samostatiá posteľ) a / alebo 

uteráky (6,00 € ia osobu);

c) Ageitúra iepreberá žiadiu zodpovediosť za prípadié rozbitie, iehody, straty, 

krádeže a iié iepríjemiostí. Všeobecie platí, že klieit si musí ia svoje ceiiosti dávať 

pozor. 

d) Prítomiosť zvierat je ievyhiutié iahlásiť vopred, iakoľko iie všetky ubytovacie 

zariadeiia toto povoľujú.


