
STORNO POPLATKY

V případě odstoupení ubytovatele nebo objednavatele od dohody. nebo přijejim nedodrženíjsou tito povinni

zaplatit storno poplatky ve výši:

30% z ceny ubytování. pokud dojde ke zrušení objednáv ky mezi ()1 — 150 dnem před nástupem

()( % / ceny ubytování. pokud dojde ke zrušení objednávky ine/i 46 — 90 dnem před nástupem

100% / eeny ubytováni. pokud dojde ke zrušení objednávky mezi 0 — 45 dnem před nástupem či nedojde ke

zrušení vubec.

V případě. že se osoba ze skupiny ubytuje a odjede dříve. je platba za ubytování nevratná. Platba za

stravování se vrací. odhlášení stravy je potřeba odhlásit 34 hodin dopředu.

Připadne odhlášení skupiny či osob ze skupiny bude oznátneno objednavatelem. Postupovat se bude dle bodů

1. až 3. dle data nahlášení zmčny. Storno poplatky se netýkají rozdílu 10% a menč z objednaných lůžek.

Větší rozdíl se platí.

Připadne storno poplatky budou odečteny ze zálohy na pobyt nebo budou zaplaceny fakturou splatnou do 21

dnu od jejího vystavení s 0.5% smluvní pokutou z prodlení /a jeden den prodlení.

Vyúčtování zálohy při zrušeni dohody je ubytovatel povinen provest do 7 dnů od zrušení dohody. Rozdíl je

povinen převést na účet objednavatele do 14 dnů od vyt'tčtování s 0.5% smluvní pokutou za jeden den

prodlení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dohoda muze byt zmčnčna pouze písemně. dohodou obou stran. pokud není uvedeno jinak.

Objednavatel je povinen se v dobe pobytu v rekreačním středisku TESLA řídit platny'm ubytovacím řádem

a dbát pokynu vedoucího střediska. Nárok na ubytování \ zniká nejdříve \ 1530 a zaniká nejpozdčji do 10DG

\ den střídání.

„\'ení-lí dohodnuto jinak_ řídí se záv azkove vztahy smluvních stran přislufsnym ustanovením občanského

zákoníku a příslušnym ustanovením obchodního zákoníku. Dále je objednavatel povinen

seznámit s ubytovacím řádem ostatní osoby. které absolvují pobyt společně s ním tj. např. žáky, studenty;

členy rodiny. své zaměstnance apod.

Při překročení meziroční inllaee o 4%. může ubytovatel zvyšit eenn pobytu. maximálně však o polovinu

in 11ace. Ubytovatel o této skutečnosti objednavatele okamžitč upozorní.

Dohoda se vyhotovuje ve dvou vytiscíeh. “tj. ili,.„\ ~;1 „ ; ~mm'1;:‘..-.'{1,~1\ . ', .“: „il. :. um; ;:

_ .:ft ; ;;.: i;; Z- „ ,w. *. Dáleje povinen zaplatit zálohu do stanoveného data. Pokud tak neučiní. muze

ubytovatel jednostranně dohodu v_vpovčdčt bez nároků objednavatele na storno poplatky.

Zajištčni hygienicky'ch podmínek a zdravotní péče je v souladu vyhlášky MZ ČR č. 106/2001 Sb. ze dne

2.3.2001.

11110 dohoda je vyhotovena ve dv ou opisech. z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran

obdrží po jednom.

V llorním Bradle dne 11.0.2017

Objednavatel (podpis a razítko oprávněné osoby )

   


