WARUNKI REZERWACJI - NAJMU:
Drodzy Państwo z ogromną troską przygotowaliśmy dla Państwa naszą wakacyjną ofertę
i prosimy o zapoznanie się z warunkami najmu
1. Pierwszy krok to zgłoszenie rezerwacji-najmu w sposób telefoniczny lub mailowy do recepcji
Klubu. Przyjęta przez Klub rezerwacja jest niepotwierdzona. Złożenie rezerwacji należy
traktować jako informację, że apartament jest wolny w dniu przyjęcia zgłoszenia i wstępnie
zablokowany do czasu przesłania zadatku. Rezerwacje przyjmowane są dla pobytów min. 7nocy.
2. Klub wysyła drogą mailową potwierdzenie rezerwacji z terminem płatności zadatku.
3. Po uzyskaniu informacji, że pieniądze wpłynęły na konto, Klub zmienia rezerwację na
potwierdzoną i wysyła mailowo potwierdzenie wpłaty zadatku za rezerwację oraz dokumenty ze
szczegółami najmu. W dokumentach tych znajdują się informacje o obowiązujących godzinach
w których można wprowadzić się do apartamentu oraz z niego wyprowadzić, szczegóły
dotyczące opłaty za sprzątanie, miejsca odbioru kluczy oraz numery telefonu do
właściciela/zarządcy obiektu. Przekazanie kluczy ma miejsce tylko po opłaceniu całości
należności, okazaniu dokumentów najmu oraz dokumentów tożsamości ze zdjęciem.
Przedpłata:
Przedpłaty należy dokonać przelewem na konto, w tytule podając nr rezerwacji:
Rodzinny Klub Wypoczynkowy "Niebieskie Migdały"
Okuninka 147, 22-232 Okuninka
Numer konta: 30 1930 1725 2520 0578 7528 0002
Zapłata za pobyt:
Warunki płatności dla rezerwacji zawartych min. 56 dni przed rozpoczęciem pobytu:
- rata 30% płatna w ciągu 7 dni od daty złożenia rezerwacji
- rata 70% płatna 42 dni przed rozpoczęciem pobytu
Warunki płatności dla rezerwacji zawartych 55-0 dni przed rozpoczęciem pobytu:
- pełna kwota (100%) niezwłocznie po założeniu rezerwacji
Warunki anulowania rezerwacji:
1. Brak wpłaty zadatku w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji powoduje
automatyczną anulację rezerwacji.
2. W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż 42 dni przed dniem, w którym miało
nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług Klubu, zwracamy 100% zadatku.
3. W przypadku anulowania rezerwacji poniżej 42 dni przed dniem, w którym miało nastąpić
rozpoczęcie korzystania z usług Klubu, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
Sprzątanie końcowe:
Goście proszeni są o pozostawienie po swoim pobycie apartamentu w takim stanie, w jakim
chcieliby w nim przebywać, właściciel udostępnia obiekt posprzątany i apeluje do gości
o poszanowanie dla pracy osób sprzątających. Gość jest zobowiązany do obchodzenia się
z samym domem jak i jego wyposażeniem w sposób odpowiedzialny. Goście odpowiadają wobec
właściciela za wszelkie zniszczenia i szkody powstałe w trakcie ich pobytu.
Właściciel/zarządzający kontroluje apartament przy każdej zmianie Gości sprawdzając stan
apartamentu. Właściciel/zarządzający nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku kradzieży
oraz uszkodzeń mienia prywatnego Gości.

