
CENÍK DO 3 NOCÍ 

POČET OSOB CENA ZA OSOBU / 1 NOC 

1 osoba 1 000,- Kč 

2 osoby 600,- Kč 

3 osoby 550,- Kč 

4 osoby 500,- Kč 

 

CENÍK OD 4 NOCÍ 

POČET OSOB CENA ZA OSOBU / 1 NOC 

1 osoba 800,- Kč 

2 osoby 500,- Kč 

3 osoby 450,- Kč 

4 osoby 400,- Kč 

NEJKRATŠÍ MOŽNÝ TERMÍN UBYTOVÁNÍ JSOU 2 NOCI! 

UKONČENÍ POBYTU NEJPOZDĚJI V 11:00 hod. 

ZÁKAZ KOUŘENÍ A ZVÍŘAT! 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UBYTOVÁNÍ 

 

I. PŘEDMĚT POBYTU 

 
Pronajímatel pronajímá nájemci objekt na adrese:  

       Dlouhá Ves 133, okres Klatovy, PSČ: 342 01 

 

Předání a vrácení objektu dle domluvy.  

 

 

II. PODMÍNKY POBYTU 

 
Platba bude domluvena telefonicky.  

Po ukončení pobytu nájemcem bude byt zkontrolován pověřenou osobou.  

V případě poškození nebo ztráty části vybavení objektu a za jeho uvedení do původního 

stavu bude postup vypořádání tento: Nájemce musí uhradit poškození nebo ztráty části 

vybavení objektu na místě nebo nejpozději do 5 pracovních dnů v plné výši. 

 

 

 



III. CENA A PŘEDÁNÍ KLÍČŮ 
 

Cena pronájmu objektu je stanovena dle počtu osob a počtu nocí.  

V ceně pronájmu objektu nejsou zahrnuty poplatky za otopové dřevo a elektřinu v 

zimních měsících.  

Ložní prádlo, ručníky a utěrky jsou započteny v ceně pronájmu.  

Klíče od objektu budou nájemci předány osobně na místě.  

Nástup možný od 12:00 hod. (pokud není domluveno jinak).  

Po ukončení pobytu bude pronajímatelem nebo pověřenou osobou zkontrolován objekt a 

předány klíče od nájemce.  

Ukončení pobytu nejpozději do 11:00 hod..  

 

 

IV. PRŮBĚH UBYTOVÁNÍ 
 

Povlečení, ručníky a utěrky: Objekt je vybaven čistými věcmi (povlečení, utěrky, ručníky, 

atd.). 

Veškeré věci po každém pobytu mění pronajímatel. 

Vybavení objektu: Nájemce je oprávněn používat věci a zařízení, které jsou součástí 

objektu, vyjma bazénu, který není součástí pronájmu a nelze si jej připlatit.  

Všechny věci musí v objektu zůstat! 

Náhrada za vše, co bude zjištěno při vrácení objektu jako ztracené nebo poškozené, 

bude požadována náhrada škody v plné výši. 

Veškeré vybavení objektu (dětské centrum s klouzačkou, houpačky, atd.) využíváte 

a používáte na vlastní nebezpečí.  

Nájemce dále zodpovídá za nezletilé osoby s ním ubytované. 

V případě úrazu nenese pronajímatel žádnou zodpovědnost za vzniklou újmu na 

zdraví.  

Potraviny: z hygienických důvodů a bezpečnosti nejsou v objektu žádné suroviny. 

Potraviny, které nájemce ponechá, budou pronajímatelem zlikvidovány. 

Stravování během pobytu není placeno ani zajišťování pronajímatelem.  

 

Zákaz kouření:  

ve vnitřních prostorách objektu platí přísný zákaz kouření. 

 

Zákaz zvířat:  

v objektu je zakázáno mít jakékoliv zvíře (pes, kočka, atd..), děkujeme za pochopení.  

 

Zákaz používání bazénu: 

z hygienických důvodů je zakázáno používat bazén, který se nachází na zahradě 

pronajímatele objektu. 

 

Ostatní:  

nájemce se zavazuje dodržovat pokyny pronajímatele, pořádek v celém objektu i jeho 

okolí a nerušit nadměrným hlukem sousední obyvatele obce.  

 

NÁJEMCE PRONÁJMEM OBJEKTU AUTOMATICKY SOUHLASÍ S VÝŠE 

UVEDENÝMI PODMÍNKAMI. 

 

 

Podmínky platné od 26. listopadu 2018 


