REGULAMIN I ZASADY
OBOWIĄZUJĄCE NAJEMCĘ W TRAKCIE
POBYTU WNEW HOUSE APARTAMENTY

1. Apartament wynajmowany jest na doby, doba trawa od godz. 15:00 do godz. 11:00 .
2.Istnieje możliwość przedłużenia doby, po wcześniejszym uzgodnieniu z WYNAJMUJĄCYM.
3.Jeśli NAJEMCA nie zgłosi wcześniej chęci przedłużenia doby, WYNAJMUJĄCY ma prawo obciążyć NAJEMCĘ
kwotą 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
4.W wynajmowanym apartamencie nie może mieszkać więcej osób niż zostało to zgłoszone w umowie.
5NAJEMCA w trakcie pobytu w apartamencie nie może przekazywać apartamentu innym osobom, ma prawo
przyjmować gości w godzinach 06.00-22.00.
6.W apartamencie po godzinie 22.00 niemoże przebywać więcej osób niż zostało to zgłoszone w umowie.
7. W apartamencie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-06.00.
8.Jeśli WYNAJMUJĄCY stwierdzi, że w pokoju spędziło noc więcej osób niż zostało to zadeklarowane,
WYNAJMUJĄCY obciąży NAJEMCĘ dodatkową opłatą w kwocie 200 zł za każdą dodatkową osobę.
9.Zachowanie NAJEMCY oraz osób mu towarzyszących nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innym gościom
zamieszkującym nieruchomości sąsiednie.
10.W przypadku skrajnego naruszania zasad dobrego zachowania ( organizowania imprez w pokoju,
hałasowania, itp.) jak również bycia uciążliwym dla innych gości jak i mieszkańców obiektu, WYNAJMUJĄCY ma
prawo wypowiedzieć dla NAJEMCY pobyt i poprosić go o niezwłoczne opuszczenie APARTAMENTU przed
upływem daty wymeldowania, bez prawa zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
11.W pokojach obowiązuje zakaz organizowania imprez okolicznościowych i spotkań towarzyskich typu
wieczory kawalerskie, panieńskie, urodziny itp.
12.W Apartamencie i na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
13.Osoby naruszające zakaz będę zobowiązane do zapłacenia odszkodowania – w przypadku wyraźnego
wyczucia przez WYNAJMUJĄCEGO dymu tytoniowego lub zauważenia śladów popiołu w pokoju- w wysokości
200 zł.
14.Małe zwierzęta domowe są akceptowane po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym za dodatkową
opłatą w wysokości 30 zł.
15.WYNAJMUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w apartamencie.
16.NAJEMCA ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub winy odwiedzającego
go gościa.
17.Za uszkodzenia Najemca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty w formie gotówki najpóźniej do dnia
wymeldowania się. Kwota zostanie określona na podstawie obustronnego oszacowania wysokości szkody lub w
przypadku braku porozumienia przez wezwanego rzeczoznawcę. W przypadku próby uchybiania się Najemcy od
odpowiedzialności za wyrządzone straty i szkody w pokoju, WYNAJMUJACY pociągnie NAJEMCĘ do
odpowiedzialności cywilnej.
18.Najemca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich powstałych
uszkodzeniach w pokoju podczas jego pobytu.
19.Najemca zobowiązany jest nie udostępniać kluczy osobom trzecim, a w dniu wyjazdu zwrócić ich oryginały
Wynajmującemu. W przypadku zagubienia klucza wejściowego do apartamentu, Najemca pokryje koszt wymiany
zamka w drzwiach na identyczny jak ten, do którego został zagubiony klucz. Najemca zobowiązany jest zamykać
apartament każdorazowo, gdy opuszcza lokal, nawet, gdy czyni to na chwilę.

UWAGA !!!!
PROSIMY O NIE WRZUCANIE DO TOALET RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH, CHUSTECZEK DO DEMAKIJAŻU,
HIGIENY INTYMNEJ, PATYCZKÓW KOSMETYCZNYCH, PAMPERSÓW, PODPASEK ANI INNYCH TRUDNO
ROZPUSZCZAJĄCYH SIĘ PRZEDMIOTÓW

Dziękujemy, że odwiedziliście nasze apartamenty i życzymy miłego pobytu !!!!!!! ☺

