
APARTMANI LACMAN 

DOMOVNÍ ŘÁD 
Vítáme Vás ! 

 

Rádi bychom Vás seznámili s domovním řádem, aby Váš pobyt byl co nejpříjemnější. Pro další dotazy je 

k dispozici recepce turistické agentury  

 

Předpokládá se, že host souhlasí s domovním řádem, pokud od agentury převezme apartmán, ve kterém je 

ubytován. 

 

1.) Cena za ubytování v apartmánu se počítá od 12 hod jednoho dne do 09 hod následujícího dne. 

Pokud se host zdržuje po 09 hod v apartmánu, hradí ještě jeden den pobytu.  

2.) Pokud host neopustí apartmán v posledním dni pobytu, agentura má právo: neposkytovat služby a 

požadovat úhradu za pobyt v apartmánu za trojnásobek základní ceny. 

3.) V ceně je zahrnuto: spotřeba vody, el. energie, plynu, ohřev vody, úklid apartmánu. 

4.) Pronájem apartmánu na dohodnuté období se hradí předem. 

5.) Pokud host opustí apartmán před plánovaným odjezdem, agentura nevrací peníze. 

6.) Při přebírání apartmánu host podepisuje inventář. Po podepsání se předpokládá, že host souhlasí a 

nemá žádných námitek.  

7.) Host může používat rádio, TV atd., ale tak aby nerušil ostatní hosty. Při narušení klidu ostatních 

hostů, může majitel apartmánu zakázat používání těchto přístrojů. 

8.) Hostům je zakázáno vodit zvířata do apartmánu, pokud to není předem domluveno. Pokud se obě 

strany domluvily, mohou být zvířata v prostorech pro ně určených. Agentura má právo dát pokutu za 

držení zvířat v apartmánu. Host je zodpovědný za každou škodu způsobenou zvířetem jak majiteli tak 

i ostatním hostům. 

9.) Hostům je zakázáno nosit do apartmánu lehkozápalný a explozivní materiál. 

10.) Dále je zakázáno: 

 Přemísťovat nábytek v apartmánu bez souhlasu majitele, 

 Ubytovat více osob než je kapacita apartmánu, 

 Nabízet pohostinské služby, 

 Používat bez dovolení věci majitele aprtmánu,  

 Nechat zvíře v apartmánu bez dohledu, 

 Krmit opušťená zvířata v blízkosti apartmánu, 

 Po 22 hod pouštět hlasitě hudbu, 

 Bez svolení majitele příjimat návštěvy v apartmánu, 

 Poskytnout nocleh osobám, které nejsou nahlášeni v apartmánu, 

 Nosit ručníky atd. na pláž apod. 

          

       <<<< host je povinen opustit uklizený apartmán  – umyté nádobí, zameteno apod... 

 

Kdo nedodržuje domácí řád,  

Za nezaplacení nebo poškození apartmánu, se zadrží osobní věci hosta až do doby úhrady. 

Pokud máte jakékoli přání, stížnosti atd. obraťte se na recepci naší agentury. 

 

 

PŘÍJEMNÝ POBYT 

VÁM PŘEJE 

 

APARTMANI LACMAN 

  


