Regulamin wynajmu apartamentu
Klient rezerwujący apartament jednocześnie akceptuje niniejsze warunki
Procedura rezerwacji oraz płatności
1. W celu dokonania rezerwacji lub uzyskania informacji o wolnych terminach prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem 510-202-782 lub mailowy biuro@inter-projekt.com.pl
2. Po potwierdzeniu dostępnego terminu prosimy o przesłanie rezerwacji mailem. W zwrotnej wiadomości
otrzymacie Paostwo od nas potwierdzenie rezerwacji oraz informację odnośnie wpłaty zadatku.
3. Warunkiem koniecznym do potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w ustalonej wysokości ( około 30%
wartości zamówienia) w terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia rezerwacji na rachunek wskazany w
mailu potwierdzającym rezerwację. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji.
4. Pozostałą częśd opłaty za pobyt należy uiścid gotówką w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy u naszego
przedstawiciela na osiedlu lub przelewem na nasz rachunek bankowy, przy czym należnośd musi zostad
zaksięgowana najpóźniej na 3 dni przed planowanym przyjazdem.
5. W przypadku skrócenia pobytu nie zwracamy kosztów za niewykorzystane doby.

Godziny zameldowania i wymeldowania oraz przekazanie kluczy
1. Doba zaczyna się od godziny 16.00 w dniu przyjazdu i kooczy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
2. Zameldowanie oraz przekazanie kluczy do apartamentu odbywa się między godziną 16.00, a 19.00 . Inne
godziny przyjazdu ustalane są indywidualnie telefonicznie.
3. Wymeldowanie powinno nastąpid w ostatnim dniu pobytu między godziną 8.00, a 10.00. Klucze należy
zwrócid do naszego przedstawiciela, który dokona odbioru apartamentu. Za każdą rozpoczętą godzinę
opóźnienia wymeldowania, Goście zostają obciążeni opłatą w wysokości 100 zł.

Użytkowanie apartamentu
1. Apartament jest przygotowany na ilośd osób zgłoszonych przy rezerwacji.
2. Wszelkie zastrzeżenia, ewentualne usterki należy zgłosid u naszego przedstawiciela niezwłocznie w dniu
przyjazdu. Brak zgłoszenia w dniu zameldowania równoznaczny jest z przyjęciem apartamentu bez uwag.
3. O wszelkich usterkach powstałych podczas pobytu w apartamencie, Goście powinni niezwłocznie
powiadomid naszego przedstawiciela. Za wyrządzone szkody podczas pobytu, Goście ponoszą
odpowiedzialnośd materialną. W przypadku zgubienia kluczy pobierana jest opłata w wysokości 200 zł, za
zgubienie pilota do bramy 200 zł.
4. W apartamencie oraz na klatce schodowej obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
5. W apartamencie obowiązuje zakaz smażenia świeżych ryb.
6. Zwierzęta domowe nie są akceptowane. Obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren osiedla.
7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 7.00.
8. Prosimy o dokładne sprawdzenie apartamentu przed wymeldowaniem, gdyż nie odsyłamy pozostawionych
rzeczy osobistych.

Korzystanie z udogodnieo osiedla
1. Korzystanie z basenu kąpielowego, kortu tenisowego oraz boiska odbywad się powinno zgodnie z
obowiązującymi regulaminami dotyczącymi użytkowania poszczególnych atrakcji oraz z zachowaniem
wszystkich zasad bezpieczeostwa.
2. Basen kąpielowy nie jest strzeżony przez służy WOPR. Maksymalna głębokośd wynosi 135cm.
3. Za bezpieczeostwo dzieci na osiedlu odpowiedzialnośd ponoszą rodzice lub opiekunowie.
Życzymy miłego wypoczynku !

