REGULAMIN POBYTU
W APARTAMENTACH SUN
w Szczyrku

1.

Apartament wynajmowany jest na doby. Doba pobytowa trwa od godziny 14:00 do godziny
10:00 dnia następnego. Za późniejsze wymeldowanie, bez wcześniejszego uzgodnienia z
obsługą, będzie naliczana opłata w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

2.

Zameldowanie jest możliwe po uregulowaniu wszelkich opłat za pobyt.

3.

Przekazywanie dostępu do apartamentu lub budynku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął
termin najmu pokoju, jest niedozwolone.

4.

W apartamencie nie może być zameldowanych więcej osób, niż jest przewidziane w ofercie.

5.

Za pobyt osób niezameldowanych w apartamencie naliczana jest dodatkowa opłata w
wysokości 200 zł/os./dobę.

6.

W momencie wykwaterowania należy zamknąć okna i drzwi w mieszkaniu oraz powiadomić
obsługę o wyjeździe. Klucze należy zostawić w skrzynce z której były odbierane, po
uprzednim zamknięciu drzwi wejściowych do budynku.

7.

Wniosek o przedłużenie pobytu poza okres obejmujący wcześniejszą rezerwację należy
zgłosić Wynajmującemu co najmniej dobę przed datą ostatniego dnia pobytu. Wynajmujący
uwzględni wniosek o przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.

8.

W przypadku późniejszego przyjazdu bądź wyjazdu przed planowanym terminem, nie
przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane, a opłacone dni.

9.

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00.

10.

W budynku, w apartamentach oraz pomieszczeniach gospodarczych obowiązuje całkowity
zakaz palenia.

11.

O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu Gość powinien
niezwłocznie poinformować Wynajmującego. Wszystkie usterki zgłoszone później niż w
pierwszej dobie pobytu będą egzekwowane od aktualnych Gości.

12.

Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju
uszkodzenia lub zniszczenia poczynione w urządzeniach lub substancji apartamentu.

13.

Wszystkie przedmioty wchodzące w skład wyposażenia apartamentów (w tym ręczniki) są
własnością Wynajmującego. Kradzież będzie zgłaszana odpowiednim służbom oraz karana
finansowo.

14.

Każdorazowo opuszczając Apartament w czasie pobytu, Gość jest zobowiązany do jego
zabezpieczenia poprzez zamknięcie drzwi wejściowych oraz okien, a także poprzez
wyłączenie płyty grzewczej, czajnika i innych pracujących urządzeń elektrycznych.

15.

Obiekt, wraz z terenem wokół budynku, jest monitorowany.

16.

Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za
pojazdy oraz mienie w nich pozostawione.

17.

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie
można natychmiast zlikwidować, Wynajmujący zobowiązuje się do udostępnienia
apartamentu zastępczego, o ile będzie takim dysponował. W przypadku braku wolnego
apartamentu w danym terminie Wynajmujący ma prawo anulować rezerwację.

18.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu
związane z pracami budowlanymi poza terenem obiektu oraz przerwami w dostawie
mediów.

19.

Zwierzęta domowe nie są akceptowane. Wyjątek dotyczy psów przewodników z
odpowiednią dokumentacją.

20.

Niestosowanie się do w/w zasad może skutkować natychmiastowym, wypowiedzeniem
najmu bez zachowania prawa do zwrotu pieniędzy za pobyt.

21.

Polityka ochrony danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej.

