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PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY
„UBYTOVNY Třemošná“, Chemická 1063, 330 11 TŘEMOŠNÁ
provozovatel (ubytovatel) - EFI servis s.r.o., IČO: 25210866, DIČ: CZ25210866

Každý objednatel ubytovacích služeb, příp. ubytovaný, vyslovuje provedením objednávky
nebo úhrady ubytovacích služeb příp. přímo nástupem na ubytování, svůj souhlas s níže
uvedenými

platebními

podmínkami

a

zavazuje

se

respektovat

veškerá

nařízení

provozovatele, bezpečnostní, hygienické a požární směrnice, také vyslovuje svůj souhlas
s

obsahem

UBYTOVACÍHO

ŘÁDU,

který

je

uveden

na internetových

stránkách

www.ubytovnatremosna.cz a je rovněž umístěn ve společných prostorách ubytovny
a zavazuje se tímto řádem řídit a respektovat jej v plném rozsahu a rovněž je povinen,
v případě ubytování svých zaměstnanců, tyto v tomto smyslu poučit.

Platební a ostatní podmínky ubytování:
➢

Objednávky ubytování lze provádět osobně, telefonicky, e-mailem:
•

kontaktní

údaje

jsou

uvedeny

na

internetových

stránkách

www.ubytovnatremosna.cz

a rovněž jsou vyvěšeny ve společných prostorách (na nástěnce v zádveří) ubytovny.

➢

Na ubytovně mohou být ubytovány pouze osoby s platnými osobními doklady:
•

před zahájením pobytu je povinen objednatel příp. zájemce o ubytování předložit svůj, příp. svých
zaměstnanců, průkaz totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz apod.) pro provedení zápisu
do ubytovací knihy, příp. do ubytovací knihy cizinců a to pro provedení zápisu do elektronického
systému Ministerstva vnitra „UBYPORT“, do kterého je ubytovatel povinen zapsat ubytované osoby
– cizince – do 3 dnů od nástupu na ubytování.

➢

Úhrady

ubytování

se

provádějí

vždy

před

zahájením

pobytu,

bezhotovostně

nebo

hotovostně, na základě daňového dokladu – faktury, a to na celou dobu objednaného
pobytu, v případě objednání dlouhodobého ubytování vždy na kalendářní měsíc.
•

základní ceny za ubytovací služby jsou stanoveny v platném CENÍKU UBYTOVACÍCH SLUŽEB,
jež je uveden na internetových stránkách www.ubytovnatremosna.cz. K těmto uvedeným
cenám je účtována DPH v zákonné výši 10%.

➢

Při zrušení objednaného pobytu objednatelem před nástupem na ubytování je účtován
storno poplatek ve výši:
- 100 % ceny 1-5 dny před nástupem na ubytování

➢

-

75 % ceny 6-10 dní před nástupem na ubytování

-

50 % ceny 11-20 dní před nástupem na ubytování

-

30 % ceny 21-30 dní před nástupem na ubytování

Při přerušení pobytu před uplynutím sjednané doby ubytování ze strany objednatele
ubytování se úhrada za pobyt nevrací ani nelze poskytnout slevu z ceny.
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➢

Při přerušení pobytu před uplynutím sjednané doby ubytování z důvodu nedodržení
platebních

a obchodních podmínek

příp. nedodržování ubytovacího

řádu

ze

strany

objednatele, příp. ubytovaného, se úhrada za pobyt nevrací – viz odst. Závěrečná ustanovení
ubytovacího řádu.
•

neprovedení úhrady objednatelem ubytování v dohodnutém termínu nebo v termínu,
který je daný datem splatnosti na daňovém dokladu, je důvodem k nezahájení pobytu příp.
k okamžitému ukončení pobytu a odstoupení od smlouvy, objednávky, příp. od ústní objednávky
nebo dohody.

Provozovatel (ubytovatel) si vyhrazuje právo platební a obchodní podmínky pro ubytování a provoz
ubytovny kdykoliv měnit či doplnit.

Eva Hakrová
jednatelka společnosti
tel.: +420 602 211 263
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