CENÍK pronájmu chaty Počátka
Červenec / srpen 2021
•
•
•
•

v době prázdnin je chata pronajímána pouze na týdenní pobyty
chata je pronajímána jako celek – 17 lůžek/ 7 pokojů
cena za týden za celou chatu : 21.000 Kč
cena nezahrnuje služby spojené s nájmem:
o spotřebované energie ( elektřina, plyn, dřevo)
▪ energie budou hrazeny dle skutečné spotřeby a platného ceníku
o elektřina - 1kWh / 7,- Kč
o plyn – 1m3 / 55,-Kč
o štípané dříví - 1m3 / 1.300,-Kč
o závěrečný úklid

Způsob platby
• Záloha – 50% celkové ceny pronájmu do 3 dnů od písemné objednávky
o rezervace je platná po zaplacení zálohy na účet pronajímatele
• Doplatek – 50% celkové ceny pronájmu nejpozději 14 dnů před nástupem na pobyt na účet
pronajímatele
• Vratná kauce (jistota)– 4.000 Kč nejpozději 14 dnů před nástupem na pobyt na účet
pronajímatele
o Vratná kauce je určena k úhradě :
▪ spotřebovaných energií
▪ případných škod
▪ závěrečného úklidu ( v případě, že hosté neprovedou řádný úklid sami)
Storno podmínky:
• více než 60 dní před datem nástupu pobytu bez stornopoplatku
• 60 - 30 dní (včetně) před datem nástupu pobytu 50 % z ceny pronájmu/ zálohy
• 30 - 14 dní (včetně) před datem nástupu pobytu 80 % z ceny pronájmu/zálohy
• méně než 14dní (včetně) před datem nástupem pobytu 100 % z ceny pronájmu/zálohy
Pokud nájemce nenastoupí na pobyt vůbec, propadá 100% ceny ze zaplaceného pobytu
• 100% stornopoplatek z objednaných služeb se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho
průběhu a nájemci tím nevzniká žádný nárok na vrácení již zaplacené částky

Přejeme si, aby pobyt na chatě Počátka byl pro vás vždy
příjemným relaxem
a aby při každé návštěvě jste našli u nás něco nového a vylepšeného.
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