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lÁv*zltÁ pŘnušrn K pRoNÁ.lnnu KARAvANU
C§sbvní rygrtu.re }taral Ebm€řÉ- Mioa, iSO: S ffiaS

Číslo účtu: Air Bank 111364203913030 Číslo objednávky: 2020K0O0í
Lokalita: Chorvatsko, Biograd na Moru, kemp Park Soline
Zodpovědná osoba - nájemce

luÉno a pŘí.lnr,ní:
ADRE9A avoušTÉ:
DATtlM NAnozeuí:
TELEFaN,EMAIL,OE PAS:

Další osoby, užívalici pronajaté zařizení společně s nájemcem:
(jméno, příjmení, datum narození, čislo doktadu OP nebo pasu}
1,
2.
3,
4,
5.

nástttp od 11:00 hod , odjad do fi,aO hod
*bližší inbrmace k nástttpu a odiezdu viz všabecné podmínlry"

a Počútekpobytu:
. Konecpobytu:
o početnocí:
c Názevkaravanu:

Ubytování a rozpis cen

Osoby Počet Rozpis cen Celkem

Dospělá osoba

Dílé 12 - 17,99 let

Dítě 5- 11,99let

Dítě 0 - 4,99 let

Zvíře
S levy lzrp, věrnostní,spojené

iermínv/ %

Celková platby

Záloha o/o Ke dni
Doplatek Ke dni

Doprava
Csoby

Cdkud - kam

Dopravce

Poplatky na místě
Pobytová a příjezdová taxa

Registrační poplatek

Závěrečný úklid
parkování

Povleóení, chem.wc aj.

ýratná kauce

Email: agencijajaroddÍd.€rnail,com, mobil: ++2aT3 516 910, ++2a72+036222,www"apartmany-kar.avany.cz



ž

Záloha bude uhrazena nejpozději 3 dny po podpisu této závazné pňhlášky. V případě, že se zákazník nedo§taví na pobyt propadá záloha
CA, včetně stornopoplatku.

Pobytová a příjezdová taxa - jedná se o místní poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacíty, Slouží jako příjem dorozPoČtu nejbliŽŠÍ obce vkonkrétní rekreační oblasti. Osvobozeni jseu jen děti do 12 let a otčané spiukazem ZTp. Nutno doložjt
k PřihláŠenÍ. Registrační poplatek - hradí všichni bez rozdílu věku _ jednáse o zaknihování,

Dopravu - vám zprostředkujeme přes naŠe smluvní partnery. Ceny za osobu na dotaz - viz kontakty v zápatí listu.

PojiŠtění na cesty: zprostředkujeme cca §iden před vaším odjezdem na pobyt u Allianz pojišťovny. Ceny na dotaz - viz kontakty v zápatí
listu.

Vratná kauce - bude vrácena bez krácen Í v případě nepoškozen í svěřených vécí a zařízení, viz všeobecné podm ínky odstavec X_škody

UŽÍvánÍ chemického wc - prvnÍ plnění wc je zdarma, druhé plněníje zpoplatněno 260,_ kč, Do wc se nesmí vhazovat jakékoli předměty
ani jiný toaletní PaPÍr, neŽ k tomu urČený, nesmí se tam vylévat zbytky potravin od vaření. Hosté jsou povinni chemickoú odpadní nálevkupo sobě vylít do odpadu k tomu určenému na veřejném wc v kempu.- 

'

PovleČení - Pro jednotlivé karavany - dle počtu a parametrů lůžek v karavanu i přístavbě Dethleffs _ 1x manželské
lúžko 160 x 195, rozložená plocha sedací pro 2 osoby 2x80x200 Fendt - 1 x manželské
lužko 160x195, 2 x palanda 70x'l75. Lůžka v přístavbě pro dvě osoby 2 x 80 x 200HobbY- 1xmanŽelské.luŽk_o'l60x 195, 1x jednoapúl lužka'l20 x220,2xpalanda 70x175.Lůžkavpřístavběpro2osoby-
jako manželské lúžko 2 x 80 x 200.

Zviřata - Pes Či koČka, musí být socializováni,Povinností majitele je , aby měl mazlíček vlastní pelech i misky na stravu a vodu,
V případě nadměrného ruŠení ostatních klientů, budeme nuceni piedčasně ukončit Váš pobyt bez nároku na vrácení financí za
neodbYtovanou Část Pobytu. Škody zpusobené zvířetem se budou řešit dle našich všeobecňych podmínek - viz naše webové stráky.

ZávěreČný Úklid - klienti Po sobě umyjí nádobí, vynesou odpadky, zametou hrubé nečistoty, a v případě užívání chemického wc - po
sobě vylejí odpadní nádržku

Stoma se řídí odstavcem Vl. Odstupné - citovaným ve všeobecných podmínkách, které naleznete na našich ,!:,,..:].., j:.j:i]:r: 
t.

,l':,l,:l':',..l,,,,:. Nájemce má PráVo odstoupit adzávazné přihlášky Oo S Onú ob podpisu a io písemnou cestou - ".áii, 
n"oo obyč. Dopisi

rozhoduje razítko pň podání na poštu,/ Pokud tak nebude učiněno, ridr se praviatý dle všeobecných podmínek.

eestovní agentura a nájemce-zodpovědná osoba, se dohodli, že nájemce po dobu
Pronájmu zodpovídá za stav pronajatého prostoru a jeho příslušensiví tj zá svěřený
majetek. Dále nájemce nese zodpovědnost za bezpečné užívání všech elektrickýcň
sPotřebiČŮ a za požární bezpečnost v ubytovací kapacitě a jeho okolí. Nájemce Óer" na
vědomÍ, Že v karavanech a je jeho přístavbě se nesmí kouřit a v celém kempu se nesmí
zakládat otevřený oheň, vyjma kamennýeh či plechových grilů,

Nájemce je povinen Seznámit všechny osoby, které s ním budou užívat svěřené věci se
všemi specifiky ubytován í, včetně seznámen í se všeobecnými podm ínkami
i, ",, ,::' ,':::'" jr. , ],], '],l , ]: la dále potvrzuje pravdivostvšech uvedených údajů

v závazné přihlášce svým podpisem.

Datum podpisu:

Místo podpi§u :

Zodpovědná osoba- nájemce:

Za Cestovní agenturu ] Jana Martinková

Datum podpisur
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