DOMOVÝ PORIADOK V PENZIÓNE EMESE
Milí hostia! Srdečne Vás vítame v našom penzióne. Prosíme Vás, prečítajte si náš
domový poriadok!

1. Obsadiť ubytovacie zariadenie môžete od 14:00 hod. Ukončenie ubytovania je
deň odchodu do 10:00 hodiny. Neskorší príchod je možný do 20:00 hod. po
dohode s ubytovateľom.
2. Hosť je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť doklad
totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).
3. Pri príchode sa platí doplatok za pobyt, plus kaucia 50 eur, ktorá bude na konci
pobytu po skontrolovaní stavu penziónu vrátená.
Potvrdiť rezerváciu môžete uhradením zálohy v hodnote 30% z celkovej sumy
pobytu.
4. Po ubytovaní v objekte hosť preberá zodpovednosť za stratu, poškodenie,
prípadne zničenie majetku penziónu. Hosť v plnom rozsahu zodpovedá za svoje
osobné veci, za ich zmiznutie nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
5. Za stratu alebo poškodenie kľúčov a diaľkového ovládača TV účtujeme poplatok
40 eur.
6. Spôsob platby: bankovým prevodom alebo v hotovosti.
7. Je zakázané do penziónu nosiť horľavé látky, zbrane alebo výbušné látky!
8. Akékoľvek poruchy na zariadení alebo prístrojoch v penzióne je hosť povinný
ohlásiť vlastníkovi zariadenia za účelom opravy na nasledujúcom telefónnom
čísle: +421 918 489 553

V prípade potreby použiť tel. čísla: 112 - tiesňové volanie všeobecné
158 – Polícia Slovenskej republiky
9. Vo všetkých priestoroch interiéru penziónu je prísny zákaz fajčenia a zakladania
ohňa okrem na to určených priestranstiev, ohniska a krbu!
10. Odpadky by sa mali zhromažďovať v koši v kuchyni, ak sú koše plné, vyprázdnite
ich prosím do koša vedľa brány. Odpadky sa zbierajú selektívne, ak ich nechcete
triediť, nechajte ich prosím v sáčku a my to urobíme. V kuchynskej zásuvke
nájdete vždy prázdny sáčok na odpad.
11. Do toaletných misiek prosím okrem toaletného papiera nič nehádžte!

12. Počas pobytu je hosť zodpovedný za čistotu v penzióne (k dispozícií je mop,
metla), ak si dom prenajmete na dlhšiu dobu, vopred zabezpečíme uteráky
a týždenne čistú posteľnú bielizeň.
13. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. je nočný kľud! Prosíme našich drahých hostí,
aby nerušili susedov a používali zariadenie domu podľa určenia. Za prípadné
škody sú zodpovední hostia.
14. V deň odchodu prosím dajte kuchynku do pôvodného stavu, to znamená: umyte,
utrite a uložte riad a zoberte si všetky svoje potraviny.
15. Pred odchodom je hosť povinný skontrolovať penzión a zanechať ho v stave
v akom ho prevzal. Pri odchode je hosť povinný vyprázdniť vnútorný krb
a vonkajší gril, vysypať smeti do smetného koša.
16. Prosím pri odchode zatvorte všetko, dvere, bránu!
17. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len po dohode s majiteľom. Nie je
povolené, aby zvieratá boli bez dozoru majiteľa.
18. Ubytovaný hosť odovzdá pri odchode vlastníkovi celý inventár penziónu
v nepoškodenom stave, odovzdá posteľné prádlo, uteráky a kľúče od penziónu.
Po skontrolovaní objektu vlastníkom sa hosťovi vráti kaucia 50 eur. V prípade
využitia ďalších služieb doplatí hosť zvyšok konečnej sumy.

Nedodržanie týchto pokynov bude mať za následok okamžité opustenie penziónu.

Všetkým našim hosťom prajeme príjemný pobyt obohatený krásnymi zážitkami.

Szobi Eszter: +421 905 847 530

Szobi Emese: +421 819 489 553

V Búči, 1.9.2020

