
REGULAMIN APARTAMENTU:

&1 WSTĘP:

1. Niniejszy regulamin określa, warunki rezerwacji oraz zasady panujące w Apartamencie  przy ul. Warszawskiej15/45, a 

także w częściach wspólnych budynku.

2. Będziemy Państwu niezmiernie wdzięczni za przestrzeganie, niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu 

spokoju oraz bezpieczeństwu, podczas Państwa pobytu.

&2 USŁUGA WYNAJMU APARTAMENTU:

1. W cenie wynajmu uwzględnione są podatki, opłaty za media oraz sprzątania.

2. Apartament został wyposażony: 

4 komplety pościeli,   2 prześcieradła, 4 poduszki, 4 komplety ręczników dużych, 4 komplety ręczników małych,przybory 

kuchenne, zmywarkę, lodówkę, płytę grzewczą,  ekspres do kawy, czajnik elektryczny, klimatyzację, telewizor, ruter, łóżko 

kontynentalne oraz sofę.

3. Podczas pobytów krótszych niż 7 dni dodatkowe sprzątanie oraz wymiana pościeli, ręczników, jest usługą dodatkowo 

płatną i wynosi 100zł.

4. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni usługa dodatkowego sprzątania, a także wymiany pościeli i ręczników, raz w tygodniu 

jest bezpłatna.

5. Miejsca parkingowe są dostępne na parkingu ogólnodostępnym dookoła budynku, w którym znajduje się Apartament.

Miejsce parkingowe, wliczone jest w cenę Apartamentu.

&3 OBOWIĄZKI GOŚCIA:

1. Najemca zobowiązany jest, przez cały okres trwania umowy najmu mieszkania, używać przedmiot najmu wyłącznie w 

celach mieszkalnych, nie dopuszczalne jest podnajmowanie Apartamentu osobom trzecim.

2. W Apartamencie nie może przebywać większa ilość osób, niż podana w dniu rezerwacji.

3. Najemce obowiązuje zasada poszanowania dobrego sąsiedztwa, dlatego w momencie naruszenia, zakłócania spokoju 

oraz nie przestrzeganie tzw. ciszy nocnej, która trwa od godz.22-6, Wynajmujący ma prawo, wypowiedzieć umowę najmu w 

trybie natychmiastowym, i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu kosztów, za niewykorzystany pobyt.

4. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstały, z jego winy, lub osób przebywających w wynajmowanym 

przez Najemcę Apartamencie.

Jeżeli dojdzie do powstania szkody, Najemca zobowiązuje się bezzwłocznie zawiadomić obsługę Apartamentu, pod nr tel. 

509-719-698, w celu powiadomienia o zaistniałej szkodzie.

5. Najemca odpowiedzialny jest za komplet kluczy, kartę wejściową.

W razie zgubienia zobowiązany jest do pokrycia kosztów.

6. Bardzo prosimy o zapoznanie się z zasadami obsługi sprzętu AGD i RTV.

 Z uwagi na ochronę przeciwpożarową, zabrania  się palenia tytoniu w Apartamencie  Zabrania się również, używania, 

palenia świec !!! 

Zabrania się również wychodzenia przez okna, na dach, który bezpośrednio przynależy do Apartamentu.

W momencie złamania w/w zakazów Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 1000zł (jeden tysiąc zł).

7. W apartamencie mile widziane są zwierzęta domowe, małe psy do 8kg, niniejszym  w momencie powstanie szkody, 

wyrządzonej przez zwierzę Najemca zobowiązany jest do naprawy szkody lub poniesienia kosztów, jeżeli tak owe 

powstaną.

8. Nie dozwolone jest organizowanie jakichkolwiek imprez w Apartamencie,w przypadku złamania zakazu przewidywana 

jest kara w wysokości 1000zł.

9. Prosimy, przed wyjściem z Apartamentu o sprawdzeniu czy okno balkonowe oraz drzwi zostały zamknięte, Wynajmujący 

nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże spowodowane nie zamkniętymi oknami lub drzwiami.

&4Procedura przyjazdu, odbioru kluczy,płatności.

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy  o godz. 11.00 dnia następnego.

2. Zameldowanie odbywa się w godz.15-22, istnieje możliwość późniejszego zameldowania 22-24, za dodatkową opłatą 

100zł. 

Prosimy o wcześniejszy kontakt, w celu uzgodnienia godziny przyjazdu.

3. Opłaty za pobyt pobieramy, z góry w dniu zameldowania, o ile wcześniej nie została ona dokonana za pomocą przelewu 

na konto Wynajmującego.

 Życzymy Państwu przyjemnego pobytu w Apartamencie Ujejskiego nr 3 w Gdyni, mamy nadzieję, 

że przyczynimy się do miłych wspomnień oraz ,że wrócicie Państwo do nas w najbliższym czasie:)
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