Warunki ogólne
 Doba hotelowa od godz. 14.00 do 11.00.
 Możliwość płatności kartą.

Apartamenty

 Na życzenie wystawiamy fakturę VAT.

Classico

 Zakaz palenia tytoniu.

 Nie akceptujemy zwierząt domowych.

 W cenie pobytu zawarta jest opłata

klimatyczna.
 WiFi w cenie apartamentu
 Opłata klimatyczna w cenie apartamentu.
 Apartament znajduje się na 2 piętrze.
 Apartament posiada: łazienka z wc i
ul. Konstytucji 3 Maja 50 (deptak)
58-540 Karpacz
tel. rezerwacja - 75 7619547
9.00- 17.00, BT "Karpacz"
tel. kontaktowy - 602 691 711

prysznicem, aneks kuchenny- ekspres do
kawy, czajnik elektryczny, lodówka,
naczynia, TV z satelitą, łóżko małżeńskie,
stół, 2 fotele, szafa

Warunki korzystania z
Apartamentu Classico
1.

2.

W apartamencie nie może nocować większa ilość osób niż
przewidziana dla naszego apartamentu.
Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia
apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie
drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego
opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez
dostępu do nich osób trzecich.

9.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione przez Gości w apartamentach.

10. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie
pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować.
11. Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana
adekwatna rekompensata pieniężna.

3.

W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

12. Gość
zobowiązany
jest
udostępnić
apartamentu
przedstawicielom w celu umożliwienia przeprowadzenia
akcji usunięcia awarii, gaszenia pożaru oraz w innych
uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu
zapobieżenia uszkodzeniu lub zniszczeniu apartamentu bądź
jego wyposażenia.

4.

Apartament nie może być wykorzystywany w inny sposób
niż w celach noclegowych.

13. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zwierząt do
apartamentu.

5.

Apartament nie może być podnajmowany osobom trzecim.

6.

Gość nie może wymieniać zamków, ani samodzielnie
dorabiać kluczy do apartamentu.

14. Goście zobowiązani są do zachowania zasad dobrego
sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej
w godzinach od 22.00 do 7:00.

7.

Gość nie może wprowadzać przeróbek ani innych zmian w
apartamencie.

8.

Gość zobowiązuje się do korzystania z apartamentu oraz z
przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z
jego przeznaczeniem.

15. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie
jest niedozwolone

16. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej
obowiązującej w budynku od godziny 22:00 do 7:00
właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie
wezwana na miejsce przez sąsiadów lub Straż Miejską bądź
Policję właściciel ma prawo do natychmiastowego
rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej
wcześniej opłaty.
17. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z
działań nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie
mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
18. Zastrzegamy sobie możliwość nie wydania kluczy osobom
pod wpływem
alkoholu,
środków odurzających,
zachowujących się agresywnie przez co stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.
19. Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony
z pracownikiem biura.

Życzymy udanego wypoczynku!

