Obchodní podmínky – Chalupa Studánka Kvilda
Pronajímatel:
Adam Hexner
U Světličky 1028/9, 161 00, Praha 6 – Ruzyně
IČ: 07404999

Smlouva
Pronajímatel s nájemcem uzavírají smlouvu o nájmu chalupy podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
Smlouva je uzavřena potvrzením rezervace emailem ze strany pronajímatele.
Cena za pronájem je konečná a fixní podle sezóny, viz aktuální ceník.
Předání chalupy probíhá v sobotu od 16:00 do 17:30, odevzdání pak další sobotu do 10:00.
Maximální počet ubytovaných je 10; při menším počtu osob se cena nemění. Počet hostů (včetně dětí) je
vždy třeba nahlásit dopředu.
Uvnitř chalupy se nekouří.
Chalupa je nájemci předána uklizená, s povlečenými postelemi, s ručníky. Další úklid či výměna lůžkovin v
rámci pobytu zajištěny nejsou. Stravování zajištěno není.

Platby a poplatky
Záloha za pronájem činí 50 % z celkové ceny a je splatná do 5 dnů po potvrzení rezervace; není-li záloha
včas zaplacena, rezervace a smluvní vztah se ruší. Doplatek je splatný do 14 dnů před datem příjezdu; neníli doplatek zaplacen, rezervace a smluvní vztah se ruší, přičemž zaplacená záloha se nevrací.
Je-li rezervace učiněna méně než 14 dní před datem příjezdu, je celá cena splatná do 3 dnů po potvrzení
rezervace; není-li cena včas zaplacena, rezervace a smluvní vztah se ruší a pronajímatel má právo požadovat
zaplacení celou cenu.
Platby lze provádět pouze převodem na účet pronajímatele.
Storno poplatky
Zrušení pobytu 45 dní před příjezdem a více bez poplatku.
Zrušení pobytu 25 až 44 dní před příjezdem 30 % z celkové ceny.
Zrušení pobytu 14 až 24 dní před příjezdem 50 % z celkové ceny.
Zrušení pobytu 13 dní před příjezdem a méně 100 % z celkové ceny.
Zrušení pobytu se provádí e-mailem.
Zruší-li host pobyt po příjezdu nebo v průběhu pobytu, cenu ani její poměrnou část nevracíme.

Řešení sporů
V případě jakéhokoliv sporu, který bychom společně nedokázali vyřešit napřímo, máte možnost využít
mimosoudní řešení sporu. V tom případě se obraťte na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) a postupujte dle pokynů uvedených na stránkách; na
stejném místě naleznete i další informace o ADR. Můžete rovněž podat stížnost k evropské Online platformě
pro řešení sporů (www.ec.europa.eu/odr).

