
WPROWADZENIE

Niniejszy Regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji 
obiektów noclegowych Apartamenty Uniejów. Niniejszy regulamin stanowi integralną część 
kontraktu wynajęcia apartamentu. Każdy, kto dokona rezerwacji, jednocześnie akceptuje 
postanowienia niniejszego regulaminu. Dokonanie rezerwacji oznacza złożenie oferty 
zawarcia umowy najmu obiektu noclegowego.

Rezerwację można dokonać:

- . poprzez kontakt telefoniczny,  Aktualny numer telefonu jest zawsze dostępny na stronie 
internetowej 
-przesłania  zapytania na adres e-mail .

-Poprzez system rezerwacji online, 

- Po przesłaniu zapytania Gość otrzymuje informację zwrotną w postaci potwierdzenia 
wstępnej rezerwacji, w której zawarte są wszelkie informacje dotyczące płatności, terminu 
wpłaty zaliczki 50 % wartości noclegów , lub, jeśli dokonał płatności on-line, potwierdzenie 
rezerwacji.

- Wpłata zadatku nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego 
regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie. W przypadku anulowania 
rezerwacji z winy Najemcy, Gościowi  należy się zwrot zaliczki .

- Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 pierwszego dnia pobytu Gości(a) do godz. 11:00 
ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji 
wynajmującym apartamentów Uniejów .  Jednocześnie dopuszcza się  wcześniejsze 
meldowania na takich samych zasadach.

- Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio przez wynajmującego Apartamentu 
w ustalonym miejscu, o ustalonej godzinie. Jeśli Gość nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej 
godzinę, powinien niezwłocznie o tym  poinformować

- Opłatę za pobyt uiszcza się z góry w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy.

- Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z wynajmującym

- Gość, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do 
przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).

- Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie 
imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, zostanie naliczona dodatkowa opłata.



 O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość powinien 
niezwłocznie poinformować wynajemcę  Apartamentów. Za usterki powstałe z winy Gościa 
będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

 W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Gość  jest zobowiązany do uiszczenia opłaty 
w wysokości 400 zł.

 Liczba osób przebywająca w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie 
rezerwacji Wynajmujący może zażądać dodatkowej opłaty.

 W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, właściciel zastrzega 
sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o takiej samej klasie lub 
wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.

 Dane osobowe przekazywane nam przez Gości  będą przetwarzane wyłącznie w celu 
realizacji rezerwacji oraz do ewentualnej wysyłki informacji o promocjach sezonowych  po 
wcześniejszym wyrażeniu zgody na piśmie.

 Zabrania się publikowania bez pisemnej zgody wynajmującego Apartamenty Uniejów  zdjęć 
oraz  innych materiałów multimedialnych, na których można zidentyfikować apartament  lub 
jego  część.  W  szczególności  zakaz  dotyczy  materiałów  mających  charakter  nieobyczajny, 
które mogą naruszyć dobre imię Wynajmującego.

  Zabrania  się  wykorzystywania  sprzętu  RTV  znajdującego  się  w  apartamentach  do 
odtwarzania  utworów  objętych  prawem  autorskich,  do  których  Gość  nie  nabył  wcześniej 
praw.

  Wynajmujący  Apartamenty  Uniejów  może  odmówić  przyjęcia  Gościa,  który  podczas 
poprzedniego  pobytu  rażąco  naruszył  regulamin  obiektu,  wyrządzając  szkodę  w  mieniu 
Wynajmującego

  W  przypadku  poniesienia  przez  Apartamenty  Uniejów  znacznych  strat  z  powodu 
niezrealizowanej  rezerwacji, Gość,  który  tej  rezerwacji  dokonał może  być  zobowiązany  do 
uiszczenia rekompensaty w wysokości pełnej odpłatności za pierwszą dobę pobytu

  Wynajmujący  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niedogodności  powstałe  podczas  pobytu 
związane z:remontami, pracami budowlanymi  i wykończeniowymi na  terenie  lub w pobliżu 
apartamentu, hałas, brak dostawy mediów.

  Na  terenie  Apartamentów  Uniejów  obowiązuje  zakaz  palenia  tytoniu  (z  wyłączeniem 
balkonów). Złamanie  zakazu wiąże  się  z naliczeniem kary  finansowej w wysokości 500 zł. 
Opłata za dodatkowe zanieczyszczenia pokoju w wysokości 300 zł.

 Dodatkowe informacje .

 do Państwa dyspozycji istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka turystycznego z  pościelą  
oraz wanienki do kąpieli 

 Opłata Klimatyczna płatna na miejscu: 4zł za osobę/doba od drugiej doby pobytu




