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UBYTOVACÍ

SMLOUVA

ubytovanimachac.cz
Staré Splavy, Doksy u Máchova Jezera, ul. Pod Borným; „zelené chatky“ (bývalá chatová osada České Spořitelny)
Chatka číslo:
Termín:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa:
Telefon:

Číslo OP:
e-mail:

Číslo účtu pro vrácení kauce:
Před začátkem ubytování vám bude zaslána čipová karta, umožňující přístup do chatky. Uveďte kontaktní adresu, pokud je jiná, než
adresa výše uvedená, popř. proškrtněte:

Závazně přihlašuji další osoby:
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa:

Číslo OP:

Cena ubytování týdenního pobytu (7 nocí) v sezóně červenec – srpen vždy; případně týdenní pobyt mimo sezónu:
Cena za chatku / týden (neděle-neděle)
Počet týdnů
CENA ZA UBYTOVÁNÍ CELKEM
Kč 9.950,Lázeňský poplatek
počet osob 18 let a starší ..…. x počet nocí ..…. x Kč 15,Úklid
Kč 500,Vratná kauce
Kč 2.000,CENA ZA UBYTOVÁNÍ CELKEM + lázeňský poplatek + vratná kauce + úklid
Cena ubytování (2-6 nocí) mimo sezónu - duben, květen, červen, září, říjen:
Cena za chatku / noc
Počet nocí
Kč 1.800,pobyt 2-3 noci
Kč 1.425,pobyt 4-6 nocí
Lázeňský poplatek
počet osob 18 let a starší ..…. x počet nocí ..…. x Kč 15,Úklid
Vratná kauce
CENA ZA UBYTOVÁNÍ CELKEM + lázeňský poplatek + vratná kauce + úklid

CENA ZA UBYTOVÁNÍ CELKEM

Kč 500,Kč 2.000,-

Částku, prosíme, uhraďte na náš účet do 14ti dnů od podpisu Ubytovací smlouvy.
Ke každému pobytu je připočítávána vratná kauce Kč 2.000,-, která bude vrácena vždy po ukončení pobytu a předání chatky
na váš účet nejvýše do 5ti kalendářních dnů. V případě poškození zařízení chatky si provozovatel vyhrazuje právo vzniklou škodu
z kauce odečíst.
Ke každému pobytu se dále připočte poplatek Kč 500,- za úklid.
K ceně pobytu připočítáváte lázeňský poplatek obci Doksy za dospělou osobu Kč 15,- / den, dítě do 18ti let zdarma.
Dále není v ceně započítán doplatek elektrické energie s odběrem nad 45 kWh/týden v sezóně a 20 kWh/den mimo sezónu
(„sezóna“ viz ceník ubytování) á Kč 6,- / kWh.
1 (2)

ubytovanimachac.cz
Lukáš Strnad, Ratenice 251, 289 11 Pečky
web: ubytovanimachac.cz, e-mail: info@ubytovanimachac.cz, tel. kontakt: +420 737 111 009
Úhrada ubytování:
Variabilní symbol: číslo chatky + datum podpisu smlouvy (např. 6201012017)
Do poznámky k platbě, prosím, uveďte jméno osoby, na kterou je smlouva uzavírána.
Chatka č. 63

Fio banka, a.s., pob. Kolín, č.ú. 2200123215/2010

v.s.: 63+datum podpisu smlouvy

Chatka č. 62

Fio banka, a.s., pob. Kolín, č.ú. 2801126032/2010

v.s.: 62+datum podpisu smlouvy

Platební podmínky:
Při uzavření Ubytovací smlouvy platí zákazník celkovou cenu ubytování včetně příslušenství, a to do 14ti dnů od podpisu smlouvy.
Pokud se zákazník přihlásí v termínu kratším než 60 dnů do začátku ubytování, platí pravidlo, že celková cena ubytování včetně
příslušenství je splatná ihned. V každém případě vždy před započetím ubytování musí být celková cena připsána na účet
provozovatele.
Storno podmínky:
Zákazník má právo odstoupit od Ubytovací smlouvy písemným oznámením. Zrušení smlouvy nastává okamžikem doručení písemného oznámení provozovateli
ubytování. Storno poplatky se účtují z celkové ceny za ubytování v následující výši:
0% z ceny ubytování při zrušení Ubytovací smlouvy 90 dnů a více před termínem nástupu; zákazník má nárok na vrácení zaplacené částky v plné výši,
25% z ceny ubytování při zrušení Ubytovací smlouvy 60 dnů a více před termínem nástupu,
50% z ceny ubytování při zrušení Ubytovací smlouvy do 30ti dnů před termínem nástupu,
100% z ceny ubytování při zrušení Ubytovací smlouvy 5 dní a méně před termínem nástupu.
V případě zrušení ubytování ze strany ubytovatele, má zákazník právo na vrácení uhrazené ceny za ubytování včetně zaplaceného příslušenství v plné výši.
Vratná kauce a platba za úklid a uhrazený lázeňský poplatek jsou vráceny při zrušení Ubytovací smlouvy v plné výši.

Příjezd hostů a jejich přístup do chatky je ve 14.00 hodin prvního dne ubytování a opuštění chatky je nutný do 10.00 hodin
dopoledne.
Zákazník bere na vědomí, že pobyt v chatkách není určen pro domácí mazlíčky a v chatkách je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO KOUŘIT (v chatce
je instalováno kouřové čidlo napojené na linku hasičské jednotky, zneužití je trestné).
Pro ZÁVAZNOU REZERVACI, prosíme, zašlete vyplněnou a podepsanou Ubytovací smlouvu, do 10 kalendářních dnů od Vaší
rezervace v rezervačním kalendáři na našich webových stránkách na e-mail: info@ubytovanimachac.cz nebo případně na adresu:
Lukáš Strnad, Ratenice 251, 289 11 Ratenice.
Podpisem této listiny udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů poskytovateli ubytování dle Ubytovací smlouvy a zároveň
prohlašujete, že máte oprávnění poskytnout nám tímto souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování ubytovacích
služeb i v zastoupení ostatních osob uvedených v Ubytovací smlouvě. S těmito údaji samozřejmě budeme vždy zacházet s
maximální péčí a pouze pro potřeby zajištění podmínek poskytování ubytování v rekreačním zařízení a nebudeme je nikdy
poskytovat třetím subjektům bez Vašeho souhlasu. Konkrétní specifikaci tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů
naleznete na www.ubytovanimachac.cz viz Ceník.
Tímto souhlasím s výše uvedenými podmínkami, provozním řádem ubytovacího zařízení (viz. webové stránky
ubytovanimachac.cz), potvrzuji pravdivost uvedených údajů ve Smlouvě a platnost Ubytovací smlouvy stvrzuji svým podpisem.

Datum:

Podpis klienta:
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