
Ubytovací řád apartmánu Rosenberg 

Obecné informace
Apartmány Rosenberg poskytuje ubytování všem zájemcům. Smluvní vztah mezi objednavatelem a pronajímatelem 
vzniká na základě vyplněné objednávky odesláním a doručením. Smluvní vztah je právoplatně uzavřen uhrazením 
první splátky (zálohy) objednatelem.

Důležité informace

• Pronajímatel, nebo příp. zástupce, očekává hosty přímo u objektu, prokážete se ubytovacím poukazem.

• V apartmánu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského 
průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu o totožnosti a jeho pobyt je zaznamenám v 
ubytovací knize.

• Převezmete klíče od apartmánu a kolárny a bere na vědomí tento provozní a požární řád v plném rozsahu 
a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas. 

• Není povoleno objekt dále komerčně využívat a přeprodávat třetím stranám nebo umožnit přenocování 
osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeni a neuhradili poplatek za ubytování.

• Host nesmí bez souhlasu majitele apartmánů přemisťovat vybavení či provádět jiné úpravy interiéru.

• V apartmánech je přísný zákaz kouření a používání pyrotechniky v celém objektu i kolem něj!

•  TV byla seřízena odbornou firmou, žádáme všechny hosty, aby se nepokoušeli ladit televizi.

• V celém objektu se používá domácí obuv.

• Dodržování nočního klidu od 22:00 – 7:00 hodin.

• Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v celém objektu i kolem něj.

• V případě poruchy zařízení informují hosté o poruše telefonicky pronajímatele, který se pokusí závadu v 
nejkratším možném čase odstranit. Telefonní číslo pronajímatele je uvedeno v dispozicích k nástupu. 
Způsobí-li hosté pronajímateli škodu, jsou povinni ji pronajímateli neprodleně ohlásit a dohodnout s ním 
její úhradu.

Příjezd / odjezd

• Nástup je vždy v sobotu v 15.00 hodin – 18:00 hodin.

• Ukončení pobytu, a to nejpozději do 9.30 hodin. Klíče odevzdejte pronajímateli, nebo popř. zástupci. 
V případě odjezdu dřív než v 9:30 hodin, prosím kontaktujte nás 1 den před odjezdem sms na tel. 
+420 723 357 564. 

Závěrečný úklid
Žádáme hosty aby před odjezdem provedli základní závěrečný úklid: zametli, zavřeli střešní okna, zhasli světla a 
vypnuli všechny elektrické přístroje. Dále pak v kuchyni umyjte nádobí, vykliďte lednici, odneste odpad do 
popelnice a uveďte kuchyň do původního stavu. V letních měsících ukliďte polstry, čistý venkovní gril a 

ohniště. Za neprovedení závěrečného úklidu je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu ve výši 2 000 Kč!

V ceně pobytu v apartmánech

• V ceně pobytu je zahrnuto voňavé povlečení, ručníky, osušky, útěrky, toaletní potřeby, fén na vlasy, koš se 
dřevem do krbu, venkovní posezení včetně polstrů, venkovní gril, přiměřená spotřeba užitkové teplé i 
studené vody a spotřeba elektrické energie. Dětská postýlka, židlička a nočník na vyžádání, jen je nutné to 
nahlásit dopředu. LCD televize.

• Plně vybavená kuchyňská linka s varnou deskou, mikrovlnou troubou, varnou konvicí a lednicí.

• Wifi připojení po celém objektu zdarma.



Objednávka pobytu

• Odešlete pomocí on-line rezervace "REZERVAČNÍ FORMULÁŘ. Zároveň Vám budou odeslány na email 
informace potřebné pro úhradu zálohy na pobyt na účet pronajímatele (číslo účtu, kód banky, variabilní a 
konstantní symbol) a datum doplatku, který uhradíte 4 týdny před příjezdem. 

• Doporučujeme vytisknout tyto informace a postupovat podle uvedených pokynů!

• Závaznou rezervaci pobytu Vám pronajímatel provede dnem připsání zálohy na pobyt na účet 
pronajímatele. Po úhradě první splátky Vás budeme informovat o přijetí zálohy. Úhradou zálohy klient 
stvrzuje svůj konečný souhlas s podmínkami pobytu.

•  Jakmile doplatek obdržíme, odešleme Vám "Potvrzení o zprostředkování rezervace pobytu" (ubytovací 
poukaz), který obsahuje další potřebné informace, jako popis apartmánu a telefonní čísla na pronajímatele.
Tímto ubytovacím poukazem se prokážete při nástupu na pobyt.

Úhrada pobytu

• Po potvrzení rezervace požadujeme do 10 pracovních dnů zaplacení zálohy ve výši 50% z celkové ceny 
s turistickým poplatkem 15 Kč/osoba na náš účet. Zbylou část je třeba uhradit 4 týdny před zahájením 
pobytu. 

• Přijímáme taktéž platby od zaměstnavatelů a fondů FKSP, v případě zájmu nás informujte a zašlete veškeré 
podklady pro fakturaci.

• Při příjezdu je vybírána vratná kauce 3000 Kč pouze v hotovosti.  Při odjezdu je apartmán zkontrolován, v
případě nepoškozeného objektu a majetku, při provedení řádného úklidu a při dodržení podmínek, že je 
objekt nekuřácký je vratná kauce vrácena v plné výši. V případě poškození vybavení apartmánu či jeho 
prostor, bude tato škoda odečtena z kauce.

•  Pro úspěšnou rezervaci u fakturovaných pobytů je podmínkou dodržení lhůty splatnosti uvedené na 
faktuře!

• U objednávek v termínu kratším než 31 dní před nástupem na pobyt je závazná rezervace pobytu 
provedena dnem připsání celkové úhrady pobytu na účet pronajímatele!  V případě pobytu last minute je 
objednatel povinen uhradit celou částku za pobyt nejpozději 4 dny před nástupem.

• U silvestrovského pobytu je závazná rezervace provedena po připsání celkové částky za pobyt na účet 
pronajímatele. V případě, že doplatek nebude uhrazen do doby 30 dnů před nástupem na pobyt bez 
odůvodnění, pobyt se automaticky ruší a záloha propadá.

Příspěvky FKSP
Objednatelům, kteří mají možnost využít finančního příspěvku od svého zaměstnavatele, nabízíme využití této 
možnosti. V rámci naší zprostředkovatelské činnosti zabezpečíme fakturaci objednaného pobytu dle údajů, které 
nám uvedete ve druhém kroce objednávky (fakturační adresa, IČ, DIČ, text na fakturu a výše fakturované částky). 
Nelze fakturovat místní poplatky hrazené obecnímu úřadu! V případě, že hosté již uhradili zálohu, není možná 
zpětná dofakturace celkové částky - v tomto případě může být vystavena faktura pouze na rozdíl celkové částky a 
uhrazené zálohy. Podmínkou vystavení faktury je dodání přesných fakturačních údajů v období nejdéle 6 
týdnů před nástupem na pobyt a dodržení splatnosti faktury v době nejdéle 30 dní před nástupem. 
Případná dofakturace v období 30 dní před nástupem není možná!
Pronajímatel neodpovídá za případné zdržení při vyřizování objednávky či za její vypršení v případě, že klient 
nedodrží přesné pokyny pro odeslání zálohy (chybějící variabilní symbol, špatnou částka zálohy atp.)

Stornovací podmínky

• zrušení 31 dnů a více před příjezdem bez poplatku

• zrušení 30 - 15 dnů před příjezdem 50% z celkové ceny

• zrušení 14 – 0 dnů před příjezdem 100% z celkové ceny

• u silvestrovského: zrušení pobytu 31 – 0 před příjezdem 100% z celkové ceny



Částka bude poukázána zpět na účet klienta do 5 dnů od písemného nahlášení storna a přijmutí emailu. Pobyty, od 
kterých nebylo odstoupeno touto formou, jsou považovány za závazně platné. Pokud objednavatel na pobyt 
nenastoupil, náleží zprostředkovateli 100% z celkové ceny.

Má-li zákazník požadavek přesunout již objednaný a uhrazený pobyt na jiný termín, je tento přesun zpoplatněn 
jednorázovou částkou ve výši 700,-Kč. Tyto přesuny nelze realizovat v rozmezí 40 a méně dnů před nájezdem.

Požární řád

• Host převzetím klíčů od apartmánu bere na vědomí požární řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním 
bezvýhradný souhlas.

• Kouření je v celém objektu zakázáno. Dále se pak zakazuje používání pyrotechniky v objektu a mi něj. V 
případě porušení tohoto zákazu, může být hostovi uložena pokuta ve výši až 2000,- Kč.

• Pří použití krbových kamen dbejte zvýšené opatrnosti, na podpal používejte pouze dřevo k tomu určené, je 
zakázáno  pálit odpadky. 

• V apartmánech není dovoleno hostům používat vlastní elektrické spotřebiče, netýká se to spotřebiče sloužící
k ústní hygieně, dětských chůviček a nabíjecích zařízení. 

Důležitá telefonní čísla:ů

Tísňová linka  112

První pomoc  155

Hasiči  150

Policie  158

Správce +420 777 121 896 – také v případě, že si chcete zakoupit dřevo do krbu.

Vážení hosté, žádáme Vás o dodržování pokynů uvedené v provozních podmínkách a požárním řádu.

Přejeme Vám příjemný pobyt.


	Požární řád

