Ubytovací řád PENZIONU FONTÁNA:
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Ubytovací řád se vztahuje na PENSION FONTÁNA, Rudé armády 29, Dolní Dunajovice
Ubytovat se zde může host, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host
příslušnému pracovníkovi ihned po příchodu svůj občansky průkaz nebo platný cestovní pas.
Pracovník ubytovacího zařízení seznámí hosta s cenou za jednodenní a vícedenní pobyty a
s cenami za další služby.
Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními
nemocemi.
Předem objednané ubytování je ubytovací zařízení povinno rezervovat nejpozději do 17:00
hod. Pokud není na objednávce uvedeno jinak.
Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovací nabídnout jiný pokoj než ten, ve
kterém byl původně ubytován.
Ubytovací zařízení odpovídá pouze za věci vnesené do ubyt. zařízení, jednak za škodu na
odložených věcech, pokud tyto byly uloženy na místě k tomu určeném, nebo tam, kde se
obvykle ukládají. Za peníze a cenné věci odpovídá ubytovací zařízení jen tehdy, převzalo-li je
do úschovy- na základě potvrzení.
Pro přijímaní návštěv je vyhrazena společenská místnost. Na pokoji může občan přijímat
návštěvy neubytovaných, pouze se souhlasem příslušného pracovníka ubytovacího zařízení
od 8.00 do 22.00 hodin.
Ubytovací zařízení zajistí při onemocnění nebo zranění občana poskytnutí lékařské pomoci,
případně převoz do nemocnice.
Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením.
Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána jinak, pobyt je ukončen nejpozději do 10.00 hodin
posledního dne. V téže době host pokoj uvolní. Neučiní-li tak host, může ubytovací zařízení
účtovat pobyt za následující den.
Host, který se ubytuje před 6.00 hodinou ranní, uhradí cenu za celou předcházející noc.
V místnostech ubytovacího zařízení není dovoleno používat vlastní tepelné a elektrické
spotřebiče – netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta ( holící strojek, fén apod).
Kouření na pokojích a ve všech prostorách pensionu -zakázáno- vč. vnitřních prostorů
restaurace. Zvířata na pokojích zakázána.
V případě poškození zařízení je ubytovaný povinen uhradit škodu ubytovacímu zařízení
okamžitě.

“Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického
výpadku pak nejpozději do 48 hodin.”

