SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ chalupa Jelenka

1. Ubytovatel:
Etilio s.r.o. se sídlem Vidoulská 896/31, Jinonice, 158 00 Praha 5 IČ: 04265572; DIČ: CZ04265572 zastoupená
jednatelem Ing. Václav Vachta MBA
2. Objednatel:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Datum nar.: ……………………………………………
Bank. spojení: .............................................
uzavřeli tuto smlouvu o ubytování:
Ubytovatel je vlastníkem chalupy Jelenka v obci Hamry, okres Klatovy.
Ubytovatel se zavazuje poskytnout objednateli ubytování v chalupě Jelenka na adrese Hamry 51, obec
Hamry 340 22 na dobu od ………… do ……………..
III.
Objednatel se zavazuje zaplatit ubytovateli cenu za ubytování včetně místních poplatků OÚ Hamry
a vratnou kauci ve výši ZÁLOHA K ÚHRADĚ na vystavené zálohové faktuře č. ……………, která je
nedílnou součástí této smlouvy.
IV. Ubytovatel je povinen odevzdat objednateli chalupu Jelenka ve stavu způsobilém pro řádné užívání a
zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
V. Ubytovaný je povinen dodržovat Ubytovací řád, užívat prostory mu vyhrazené k ubytování a plnění s
ubytováním spojená řádně; v těchto prostorách nesmí bez souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné
změny. Ubytovací řád je ubytovanému k dispozici uvnitř chalupy Jelenka a na webových stránkách
www.jelenka-sumava.cz. Po ukončení ubytování je objednatel povinen předat chalupu Jelenka v takovém
stavu, v jakém ji převzal a potvrdit takto v Předávacím protokolu:
a. Předávací protokol včetně Přílohy č. 1 si objednatel odsouhlasí v den příjezdu a v den odjezdu
při závěrečném předání chalupy s ubytovatelem či osobou pověřenou ubytovatelem.
b. V případě poškození nebo úbytku vybavení domu dle seznamu inventáře a v případě
poškození domu, bude způsobená škoda hrazena ze složené kauce. Seznam inventáře je
součástí Přílohy č. 1 k Předávacímu protokolu.
c. Spotřeba elektrické energie uvedena v Předávacím protokolu bude taktéž hrazena ze složené
kauce.
d. Výše kauce je určena zálohovou fakturou č. …………… ve výši ………..,- Kč. V případě že
náklady za škodu či spotřebu energie dle Čl.V odst.b.c. převyšují tuto kauci bude ubytovatelem
po zákazníkovi požadován doplatek splatný do 7 kalendářních dnů po ukončení pobytu.
e. Závěrečná výše kauce je vratná objednateli na bankovní účet uvedený v této Smlouvě o
ubytování do 7 kalendářních dnů.
VI. Ubytovaný má možnost parkovat své vozidlo na vyhrazeném parkovacím stání.
VII. Objednatel a ubytovaný potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami ubytovatele a
Reklamačním řádem s jejich obsahem souhlasí a práva a povinnosti stanovené těmito předpisy bere na
vědomí. Všeobecné smluvní podmínky ubytovatele a Reklamační řád jsou uvedeny na webových
stránkách společnosti Etilio s.r.o., tj. www.jelenka-sumava.cz .
VIII. Jmenný seznam všech ubytovaných, včetně dat narození, bude uveden na rubové straně této smlouvy.
IX. Objednatel smlouvu přečetl, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzuje vlastnoručním podpisem. Smlouva je
vyhotovena ve dvou výtiscích.
I.
II.

V ………………………dne......................
................................................

Ing. Hana Nejedlá na základě plné moci

………………………………………………

