
WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUG :

• Warunkiem potwierdzenia zamówienia jest zapłacenie zaliczki w wysokości 

100 €/apartament  na konto stronie udzielającej usługi.

• Po zapłaceniu zaliczki poślemy Państwu voucher.

• Przy przyjeździe na pobyt zapłacicie Państwo na recepcji uprzednio domówioną 
cenę za pobyt zniżoną o już zapłaconą zaliczkę.

•  Przy przyjeździe na pobyt pobieramy kaucję w wysokości 100 €/apartament za 
ewentualne szkody na majątku, zgubienie kluczy od apartamentu. Kaucja będzie 
Państwu zwrócona na koniec pobytu przy oddaniu nieuszkodzonego apartamentu.

• W cenie pobytu nie jest opłata klimatyczna w wysokości 0,50 €/osobę /tylko za 
osobę  starszą jak 12 lat/.

• W cenie jest wliczony1 koszyk drewna opałowego, za każdy następny jest opłata 

3 €/koszyk.

• W przypadku pobytu z psem jest pobierana opłata za psa 7 €/noc.

• Dziecko do 3 lat bez własnego łóżka jest bezpłatnie.

• Łóżeczko dziecięce i krzesełko na Państwa życzenie pożyczymy bezpłatnie.

• Cały ośrodek ma bezpłatny sygnał wi*.

• Wszystkie ceny są podawane z VAT.

W cenie pobytu są wliczone :

• Nawleczki 1 szt./osobę.

• Ręczniki 3 szt./osobę.

• Energie.

• Parking monitorowany systemem kamerowym



SANKCJE ( OPŁATY) ZA NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW UMOWY :

1. W przypadku zmiany ilości osób strona udzielająca usługi kwaterunkowe 
również zmieni cenę końcową według aktualnego cennika.

2. W przypadku anulowania ważnego zamówienia strona udzielająca usługi 
kwaterunkowe ma prawo pobrać opłatę za niedotrzymanie umowy a to w 
zależności od terminu przed planowanym przyjazdem na pobyt :

a.) anulowanie rezerwacji 31 aż 40 dni przed planowanym przyjazdem na 
pobyt : 30% z całej ceny pobytu

b.)  anulowanie rezerwacji 21 aż 30 dni przed planowanym przyjazdem na 
pobyt : 50% z całej ceny pobytu

c.) anulowanie rezerwacji 10 aż 20 dni przed planowanym przyjazdem na 
pobyt : 80% z całej ceny pobytu

d.) anulowanie rezerwacji 0 aż 9 dni przed planowanym przyjazdem na 
pobyt : 100% z całej ceny pobytu

3. W przypadku ukończenia pobytu przed deklarowanym  terminem w 
zamówieniu albo przy mniejszej ilości osób w apartamencie podczas  
trwania pobytu jak było podane w zamówieniu, ma strona udzielająca usługi 
kwaterunkowe prawo pobrać opłatę za pobyt w pełnej wysokości.

4. Strona korzystająca z usług-klient, zobowiązuje się zapłacić stronie 
udzielającej usługi kwaterunkowe wyfakturowane opłaty za sankcje na 
podstawie faktury wystawionej stroną udzielającą usługi kwaterunkowe w 
terminie spłatności 14 dni od dnia wystawienia faktury stroną udzielającą 
usługi kwaterunkowe na konto podane na fakturze. 

5. Przy określeniu ilości dni, aby ustalić wysokość sankcji za anulowanie 
pobytu, decydujący jest dzień, w którym było doręczone pisemne 
anulowania pobytu.

Za takie doręczenie uważa się poczta elektroniczna jeśli jest potwierdzona 
obojga stronami i jest to tak z klientem z góry umówione.

6. Jeśli klient z poważnych przyczyn potwierdzonych urzędowo (ciężka 
choroba, pogrzeb w rodzinie, klęska żywiołowa) nie może wykorzystać 
usługi w uprzednio zamówionym terminie, strona udzielająca usługi 
kwaterunkowe może według możliwości zaproponować zmianę terminu 
pobytu lub zmianę ilości zakwaterowanych osób a takim sposobem 
przystosować się klientowi i w efekcie zmienić cenę za cały pobyt. W takim 



przypadku strona udzielająca usługi kwaterunkowe nie będzie wymagała 
opłaty za niedotrzymanie uprzednio zamówionych terminów.

7. Zapłaceniem zaliczki akceptujecie Państwo sankcje (opłaty) za 
niedotrzymanie warunków umowy.



WARUNKI OGÓLNE POBYTU:

1. W apartamencie może być zakwaterowana tylko jedna osoba, która się 
zamelduje na recepcji ośrodka rekreacyjnego.

2. W tym celu nasz gość przedłoży pracownikowi ośrodka rekreacyjnego na 
recepcji swój dokument tożsamości, ważny paszport lub dowód osobisty. 
Pracownik recepcji, odpowiedzialny za utrzymywanie apartamentu po 
dopłaceniu sumy za pobyt, zapłaceniu kaucji i opłaty klimatycznej wyda 
Państwu klucz do apartamentu. Klient przed zakwaterowaniem skontroluje 
apartament, czy nie są uszkodzone niektóre jego części lub wyposażenie. W 
przypadku, że nasz gość stwierdzi, że jest uszkodzony apartament lub jego 
wyposażenie, bezzwłocznie o tym fakcie informuje pracownika recepcji 
ośrodka rekreacyjnego. Późniejsze informowanie o uszkodzeniach nie 
będzie akceptowane. W tym momencie przebieracie Państwo 
odpowiedzialność za apartament i jego wyposażenie. W przypadku 
zniszczenia wyposażenia lub jego straty będzie Państwu owa wartość 
potrącona z zapłaconej uprzednio kaucji. W przypadku, że wartość szkody 
przewyższa wysokość zapłaconej kaucji jest nasz klient zobowiązany tą 
różnicę zapłacić przy ukończeniu pobytu pracownikowi recepcji ośrodka 
rekreacyjnego odpowiedzialnemu za utrzymywanie apartamentu.

3. Samodzielne zakwaterowanie w apartamencie osób poniżej 18 lat wieku jest 
zakazane.

4. Ośrodek rekreacyjny nie odpowiada za rzeczy gości przyniesione do 
ośrodka.

5. Doba hotelowa zaczyna się od 14:00 do 19:00. W przypadku późniejszego 
przyjazdu musicie Państwo telefonicznie informować o czasie przyjazdu  
pracownika recepcji ośrodka rekreacyjnego.

6. Ośrodek rekreacyjny jest gość zobowiązany opuścić w dniu ukończenia 
pobytu do godz. 10:00.

7. W apartamencie jest palenie surowo wzbronione!!!

8. W apartamencie gość nie może bez zgody przedstawiciela ośrodka 
wypoczynkowego przemieszczać wyposażenie, wykonywać naprawy i 
jakiekolwiek inne czynności w instalacji elektrycznej, urządzeniach 
grzewczych, regulacji i w innych instalacjach.

9. W apartamencie jest zakaz używać własne urządzenia elektryczne oprócz 
urządzeń służących do higieny osobistej (maszynki do golenia, urządzenia 
do masażu, suszarki do włosów, itp.).



10. Wprowadzanie psów i innych zwierząt do apartamentów jest dozwolone 
jedynie jak jest to zgłoszone na recepcji ośrodka rekreacyjnego i zapłacona 
opłata według warunków opłat za pobyt.

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

12. Pojazdy można parkować tylko na wyznaczonych miejscach    parkingowych 
dla gości, to znaczy na parkingu przed wjazdem do ośrodka rekreacyjnego.

13. Ośrodek rekreacyjny Drevenice Zuberec zastrzega sobie prawo 
natychmiastowego ukończenia pobytu gościa, który niedotrzymuje warunki 
ogólne pobytu, jeśli gość w znacznym stopniu poszkodził majątek ośrodka 
rekreacyjnego albo swoim zachowaniem wzbudza pogorszenie. 
Równocześnie ośrodek rekreacyjny Drevenice Zuberec zastrzega sobie 
prawo na odmowę pobytu tym klientom, którzy w przeszłości w/w czynów 
się dopuścili.

14.  Ośrodek rekreacyjny Drevenice Zuberec zastrzega sobie prawo ukończenia 
pobytu w następstwie wydarzeń, którym nie można zapobiec ani po 
poświęconym wysiłku albo w wyniku nienormalnych i nieoczekiwanych 
okoliczności. Po otrzymaniu informacji o nastałych wydarzeniach jest 
ośrodek rekreacyjny zobowiązany bezzwłocznie o tym informować klientów. 
W takim przypadku ośrodek umożliwi pobyt w innym terminie, który 
odpowiada klientom albo zaproponuje zakwaterowanie zastępcze w okolicy.

15. Zapłaceniem zaliczki akceptujecie Państwo sankcje (opłaty) za 
niedotrzymanie warunków umowy i potwierdzacie, że zapoznaliście się z 
warunkami ogólnymi pobytu, które są zrozumiałe, zgadzacie się z nimi i w 
pełnym zakresie akceptujecie. Gość jest zobowiązany niniejsze ustanowienia 
dotrzymywać, jeśli tak nie zrobi, kierownictwo ośrodka rekreacyjnego ma 
prawo ukończyć pobyt klienta przed upływem terminu zarezerwowanego 
pobytu.

16. Skargi gości i ewentualne propozycje na zlepszenie usług naszego ośrodka 
rekreacyjnego Drevenice Zuberec możecie Państwo posyłać na adres :

     J.T.S. Group s.r.o., Čáčov 353, 905 01 Senica, 

    drevenicezuberec@ drevenicezuberec.sk


