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Čislo účtu: Air Bank -1113642039i3030 (vedený v KČ)
Air Bank -1113642047/3030 (vedený v Euru)

Lokalita:
Zodpovědná osoba - nájemce:

lnÉlta e pŘi.lurui:
ÁDREsÁ avaušrĚ:
DATuM NARozEní:
TELEFON a EMAIL:

Spolucestujícíosoby:gména, příjmení, daíum narazení, čísla dokladu op nebo pasu)
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PobYtová a Příjezd_ová taxa - jedná se o místní poplatek za rekreační pobyt a poplatek
z_ ubYtovací kaPacitY. SlouŽÍjako příjem do rozpočtu nejbližší obce v konkrétní rekreační oblasti.
osvobozeni jsou jen děti do 12leta občané s průkazem zTp. Nutno daložit k přihlášení,

Zvířata - Pes Či koČka, musí být socializováni. Povinností majitele je, aby měl mazlíček vlastní
Pelech i miskY na stravu a vodu, V případě nadměrného rušení ostátních-klientů na domech čijiných ubYtovacích kapacitách, budeme nuceni přecičasně ukončit váš pobyi bez nároku na
vrácenífinancíza neodbytovanou dobu.Škody způsobené zvířetem se'budou řešit dle našich
všeobecných podmínek - viz webové stránky,

po_913vu vám zprostředkujeme z nejbližšího možného města v okolí vašeho bydliště po celé čR.
ZajiŠťěno dle naŠich smluvních partnerů dopravců, Ceny za osobu na dotaz-viz zápatí listu

PojiŠtění na cestY : zprostředkujeme cca týden před vaším odjezdem na pobyt u Allianz
pojišťovny, Ceny na dotaz - viz zápatí lisiu

Vratná kauce bude vrácena bez krácení v případě nepoškození svěřených věcí a
zařízení, viz všeobecné podmínky ,odstavec X -škody,

Storna se řidí odstavcem Vl,,odstupné" citovaným ve všeobecných podmínkách, které naleznete
na naŠich ,. ,., ,.:,, ] '. ,' ' , .. .:: ,. ,., Nájemce má právo odstoupít od závazné přihlášky do 3 dnů
od PodPisu a to písemnou cestou - email, obyč, dopis /rozhodujě razítko při poáání na poštu./pokud tak nebude učiněno, řídí se pravidly dle všeobecných podmínek.

Cestovní agentura a nájemce-zodpovědná osoba, se dohodli, že nájemce po dobu
Pronájmu zodPovídá za stav pronajatého prostoru a jeho příslušenství t1, zasvěřený
majetek . Dále nájemce nese zodpovědnost za bezpečné užívání všech elektrických
sPotřebiČŮ a za PoŽární bezpečnost v ubytovacíjednotce a jejím okolí, Nájemce bere na
vědomÍ, Že v aPaňmánových domech se nesmí na terasách u apartmánů používat malé
grily s otevřeným ohněrn, a taktéž se nesmív celém domě kouřit.

Nájemce stvrzuje svým podpisem souhlas se všemi specifiky ubytování, dále potvrzuje
Pravdivost vŠech uvedených ÚdajŮ v závazné přihlášce. Také se zavazuje seznámit
vŠechnY osoby, které budou užívat spolu s ním objednané služby, se všeobecnými
Podmínkami, viz ,. , :,.:, ,: | , i,,,,
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