Regulamin pobytu w Apartamencie Aqua w Ustroniu Morskim.
1. Osoba Wynajmująca Apartament ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną
za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i
urządzeń Apartamentu powstałych z jej winy lub winy odwiedzających jej gości.
2. W naszym Apartamencie nie jest dozwolone palenie.
3. Złamanie zakazu palenia w obiekcie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
pokrycie kosztów dearomatyzacji Apartamentu w wysokości 500 zł.
4. Na terenie Apartamentu mogą przebywać zwierzęta tylko i wyłącznie po udzieleniu
pisemnej zgody przez Właścicieli obiektu.
5. Obecność zwierząt bez wcześniejszego wyrażenia zgody przez właścicieli jest
równoznaczna z pokryciem kosztów dearomatyzacji Apartamentu w wysokości 500zł.
6. Cisza nocna w Apartamencie obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia
następnego.
7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie na terenie
Apartamentu świec, grzałek oraz innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących
wyposażenia Apartamentu. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń
RTV oraz komputerowych.
8. Każdorazowo Osoba Wynajmująca Apartament opuszczając go powinna sprawdzić
zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
9. Odpowiedzialność Apartamentu Aqua z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy
wniesionych przez Osoby Wynajmujące do Apartamentu regulują przepisy art. 846849 Kodeksu Cywilnego.
10. Apartament Aqua świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku
zastrzeżeń dotyczących jakości usługi, Osoba Wynajmująca proszona jest o
bezzwłoczne zgłoszenie ich Gospodarzom, co umożliwi odpowiednią reakcję.
11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w obiekcie przez wyjeżdżające Osoby
Wynajmujące będą odesłane na ich koszt.
12. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Właściciele
Apartamentu mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza.
Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań
Właścicieli, uregulowania należności za zarezerwowane noclegi oraz do zapłaty za
ewentualnie poczynione szkody i zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentu.
13. Poczynione w Apartamencie szkody pokrywane są kaucją, którą wpłaca Wynajmujący
w dniu odbioru kluczy.
14. Jeśli koszt naprawy szkód poczynionych przez osoby przebywające w Apartamencie
w trakcie jego wynajmu, jest wyższy niż wpłacona przez Wynajmującego kaucja,
wówczas Wynajmujący jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów
naprawy.
15. Apartament Aqua ma prawo odmówić wynajęcia obiektu osobie, która podczas
poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu
Apartamentu Aqua albo też w inny sposób zakłóciła spokój w obiekcie.

