Prosimy o zapoznanie się
z zasadami obowiązującymi w apartamentach.
Życzymy słonecznych dni, łagodnych fal
i miłego pobytu wszystkim naszym gościom.
1.

Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się
o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 11:00 ostatniego dnia
pobytu.

2.

Uprzejmie prosimy, aby rezerwacji oraz płatności dokonywać
w systemie bookingcom w ustalonym przez Państwa terminie.
W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w rezerwowanym
przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega
zmianie.

3.

Rezerwację uznaje się również za gwarantowaną w momencie
wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości pobytu po
wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem Apartamentów Via
Mare. Wpłaty należy dokonać w ciągu 3-dni od wstępnej
rezerwacji. W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie ulega
zwrotowi.
Zadatek w wysokości 30 % wartości należy wpłacić na podane
poniżej konto 97 2490 0005 0000 4530 1241 1717 z dopiskiem:
zadatek, imię i nazwisko oraz numer apartamentu.

4.

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.

5.

Klient nie może udostępniać apartamentu innym osobom, nawet
jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę za pobyt.

6.

Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie apartamentu
do godziny 22:00.

7.

Obsługa Apartamentów Via Mare może odmówić dalszego
świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady
regulaminu w trakcie przebywania w apartamencie lub obrębie
jego posesji, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia
budynku bez zwrotu opłaty za pobyt.

8.

Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
wartościowe, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub
innego pojazdu należącego do Klienta. Każdy rodzic (opiekun),
odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci będące
pod jego opieką.

9.

Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju
uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia
i urządzeń technicznych powstałych z jego winy.

10.

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz
ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek,
kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych,
przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie
stanowiących stałego wyposażenia pokoju (w tym również
klimatyzatorów). Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń
RTV oraz komputerowych.

11.

Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu
wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

12.

Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz
przepisy prawne, obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA
(Zgodnie z Ustawą Dz. U z 1996 r N 10 poz.55 - Kto pali wyroby
tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi
w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł).

13.

Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany oddać klucz
i przekazać apartament w stanie nie gorszym niż w dniu
przyjazdu właścicielowi lub osobom przez niego wskazanym.

14.

Goście Apartamentów Via Mare proszeni są o niezwłoczną reakcję
na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług,
funkcjonowania urządzeń oraz czystości. Uwagi i zastrzeżenia
prosimy zgłaszać do właściciela – Karolina Obidzińska,
tel. 509 723 093

15.

W obiekcie nie akceptujemy zwierząt.

