Warunki rezerwacji

1. Wprowadzenie
Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. P.H.U. Damex-Serwis Bogusław Gałązka zastrzega sobie Prawo odmowy przyjęcia rezerwacji.

2. Rezerwacja zadatkowa
Rezerwacja zadatkowa wymaga wpłaty zadatku 30% wartości rezerwacji. Zadatek, należy wpłacić na konto bankowe:
konto bankowe nr  74 1020 4476 0000 8602 0020 7126                                Tytułem przelewu: Zadatek: Imie, Nazwisko, termin wynajmu.
Po wpłaceniu zadatku należy potwierdzenie przelewu przesłać na adres e-mail: damex_serwis@pro.onet.pl
Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W dniu rozpoczęcia pobytu klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy, lub na to samo konto bankowe.

3. Zakres umowy najmu
Umowa zawarta pomiędzy P.H.U. Damex-Serwis Bogusław Gałązka a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii klienta. Całkowitą cenę wynajmu można przeliczyć na stronie internetowej danego obiektu. Szczegóły ceny są podane w cenniku apartamentu. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. P.H.U. Damex-Serwis Bogusław Gałązka nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych.

4. Kaucja na czas pobytu
P.H.U. Damex-Serwis Bogusław Gałązka zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie od 200 do 500 PLN w zależności od standardu wykończenia i wyposażenia, w celu pokrycia wystąpienia szkód, powstałych z winy klienta.


5. Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd
Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z Rezydentem odpowiedzialny za przekazanie kluczy . Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Standardowo można wprowadzić się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 11.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z Rezydentem. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Rezydenta. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty pieniędzy widniejącej na voucherze nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste).

Przyjazd i wyjazd w godzinach nocnych 22 - 6 rano, po wcześniejszym ustaleniu z recepcją.

6. Obowiązki klienta
Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznego lub mailowego  P.H.U. Damex-Serwis Bogusław Gałązka o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym.

Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela naszej firmy, może spowodować roszczenia ze strony tej firmy.
Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient.

7. Zmiany w rezerwacji

a) Zmiana terminu pobytu
Po dokonaniu wpłaty zadatku jego zwrot nie przysługuje. Istnieje natomiast możliwość zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zadatku pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana na minimum 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji i dany apartament jest wolny w nowym terminie. Zmiany można dokonać jedynie z zachowaniem pierwotnej długości pobytu. W przypadku zmiany terminu rezerwacji należy anulować pierwotną rezerwację poprzez wysłanie maila na adres damex_serwis@pro.onet.pl    z podaniem nowego terminu. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.

b) Przedłużenie pobytu
Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć w przypadku gdy apartament jest wolny. W przypadku przedłużenia pobytu, klient zobowiązany jest zgłosić fakt ten Rezydentowi.

c) Zmiana liczby osób
Liczba osób podana przy rezerwacji wstępnej może zostać zmieniona. W przypadku zmiany liczby osób, klient zobowiązany jest do poinformowania firmy P.H.U. Damex-Serwis Bogusław Gałązka telefonicznie lub mailowo i dopłaty różnicy w cenie.

8. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę
W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić P.H.U. Damex-Serwis Bogusław Gałązka a o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

9. Bezpłatny pobyt dziecka
Dziecko do lat 5 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. 

10. Ochrona danych osobowych
Dokonując rezerwacji na stronie internetowej mountainapartments.pl, Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu mountainapartments.pl oraz firm dotpay odpowiedzialnej za sam proces płatności on-line. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.


12. Postanowienia końcowe
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby P.H.U. Damex-Serwis Bogusław Gałązka.

