Ubytovňa HOLLSTAV
Hollstav, s.r.o., Horná Skotňa 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Tel: 0917 953 637, mail: hollstav@hollstav.eu, web: ubytovna.hollstav.eu

Ubytovací poriadok Ubytovne Hollstav
1. Klient používa izbu počas doby, ktorú si dohodol.
2. Prosíme Vás, aby ste si riadne očistili obuv pred vstupom do ubytovacej časti.
3. V celom priestore ubytovacieho zariadenia je prísny zákaz fajčiť.
4. Klient si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na
izbe a prípadné závady ihneď nahlási na tel.č.: 0917 953 637.
5. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania ubytovania má právo vstúpiť
za účelom vykonania svojich služobných povinností upratovačka, údržbár, prípadne majiteľ.
6. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby. Za všetky škody spôsobené na
majetku ubytovacieho zariadenie zodpovedá klient.
7. Prenajímateľ nezodpovedá za prípadné straty peňazí, cenných vecí, za prípadné nezhody
alebo konflikty medzi hosťami. V rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia
na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích priestoroch.
8. Na izbách nie je povolené premiestňovať nábytok, vykonávať opravy alebo akékoľvek
zásahy do televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
9. Nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. To sa netýka elektrických
spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene.
10. Klient sa nesmie na chodbách ani na izbe hlučne zabávať. Prosíme o dodržiavanie
nočného kľudu od 22:00 h do 06:00 h
11. Prosíme ubytovaných klientov aby si na izby nevodili návštevy ani nebytových hostí, do
izieb nie je dovolené vodiť zvieratá.
12. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické
spotrebiče, zhasnúť osvetlenie, uzatvoriť okná a pri odchode uzamknúť dvere.
13. V deň odchodu je klient povinný dať kuchynku do pôvodného stavu (umyť riad a zobrať si
zvyšné potraviny i zvyšné potraviny z chladničky).
Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov samé v ubytovni
i mimo nej.
Za falošné volanie na tiesňové čísla sa účtuje poplatok 35,- €.
Parkovisko je bezplatné – nestrážené a slúži len pre ubytovaných.
Možnosť parkovania 1 izba = 1 parkovacie miesto.
Objekt je zabezpečený kamerovým systémom.
Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok. V prípade, že klient závažným
spôsobom poruší ubytovací poriadok, prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy
o poskytnutí ubytovacej služby, bez vrátenia peňazí za ubytovanie.
V Kysuckom Novom Meste, 14. 09. 2017

UBYTOVŇA HOLLSTAV, s.r.o.
Vladimír Hollý

