CENÍK - PODMÍNKY PRONÁJMU
Ceník platný od 24.9.2021 do 24.9.2022

Chata A Klimešovi

Chata B Skalíkovi

cena za pronájem 3.800,-Kč/noc

cena za pronájem 3.800,-Kč/noc

+ el.energie dle / noc + 700,- závěrečný úklid

+ el.energie 250,- Kč /noc + 700,- závěrečný úklid

Silvestrovsky pobyt
od 27.12. – 1.1. 5.000,- Kč za noc

Silvestrovsky pobyt
od 27.12. – 1.1. 5.000,- Kč za noc

Kapacita ubytování:
Každá polovina roubenky, A i B má kapacitu 12 lůžek. Chalupy nejsou vzájemně propojeny.
Při objednání obou polovin je nutné objednávat každou zvlášť.
V ceně není zahrnuto:
Pokuta za zničení majetku – dle typu
Pokuta za znečištění po ubytovaném zvířeti/ psovi – od 500,- Kč/ den
V ceně je zahrnuto:
Poplatky obci, uzamykatelná lyžárna a kolárna, dřevo na otop, vlastní parkoviště.
Ložní prádlo nelze objednat, hosté musí mít své vlastní.

Zálohy
Objednávka / předběžná rezervace je vytvořena
na základě vyplnění
✔

elektronického formuláře pro rezervaci ubytování na http://roubenka-dolnimorava.cz/obsazenost-chat-objednavka/ ta je v elektronické podobě zaslána ubytovateli a
hostovi

✔

e-mailové zprávy na adrese ubytovatele

✔

ústně – telefonicky nebo bez předchozí rezervace.

Objednávka se stane závaznou rezervací složením zálohy/celé ceny za ubytování v případě, že
zálohová faktura není vystavena na účet ubytovatele ve výši, uvedené v předpisu k platbě, který je
zaslán spolu s potvrzením objednávky na e-mail hosta uvedený při zadání rezervace.
Záloha činí 50% ceny kalkulované za rezervovaný pobyt. Ve výjimečných případech lze sjednat
individuální výši zálohy, nejméně však 20% z kalkulované celkové ceny.
Doplatek do 100% ceny pobytu musí být uhrazen (připsán na účet) nejpozději 30 dnů před datem
zahájení pobytu dle závazné rezervace, pokud nebude
dohodnuto jinak. Není-li celková cena za ubytování uhrazena nejpozději 30.den před nástupem na
pobyt, rezervace zaniká. Ubytovateli v tomto případě vzniká nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši :

✔
✔

50% výše zálohy (rozdíl zaplacené úhrady a smluvní pokuty bude vrácen na účet hosta)
100% výše zálohy, pokud byla dohodnuta záloha nižší než obvyklých 50%

V případě stornování rezervace ze strany hosta bude hostovi vrácena část úhrady v souladu s níže
uvedenými storno podmínkami.

Storno podmínky
V případě zrušení závazné objednávky ze strany hosta jsou hostovi účtovány tyto smluvní storno
poplatky, které snižují výši vrácené zaplacené úhrady*:
V případě zrušení rezervace více než 30 dní před nástupem činí poplatek 50% výše zálohy (rozdíl
zaplacené úhrady a storno poplatků bude vrácen na účet hosta) Pokud byla dohodnuta záloha nižší
než obvyklých 50%, je tato záloha nevratná.
V případě zrušení rezervace méně než 30 dní před nástupem činí poplatek 100% kalkulované celkové
ceny za ubytování (uhrazená záloha nebude vrácena)

V případě zkrácení pobytu ze strany hosta se částka za nevyčerpané dny nevrací.
____________________
Domácí mazlíčci jsou zdarma, důrazně však žádáme, aby jste si své mazlíčky nebrali na
schodiště a do pokojů a sbírali po nich hovínka okolo chalupy!!!
____________________
Parkování:
Hlavní parkoviště se nachází za stavební buňkou, před st. buňkou slouží 1 místo pro auto na
vyskládání věcí z aut do chaty a potom přeparkovat na hlavní parkoviště. Žádáme, aby na parkovišti
parkovala pouze 3 auta na jednu polovinu chaty, ostatní auta prosím zaparkovat na nedalekém
parkovišti U Slona.
Nesmí se:
Přemisťovat nábytek
Přenášet nádobí mezi roubenkami
Kouřit v interiéru chalupy ani v její blízkosti

