
PODMÍNKY PRO UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 

 

1) Host je ubytován na základě předchozí rezervace. Po příjezdu, pokud již není platba za pobyt 

uhrazena předem, uhradí host neprodleně celou nebo zbývající část ceny za pobyt, předá 

provozovateli občanský průkaz z důvodu evidence a zápisu do knihy ubytovaných. 

 

2) Ubytování v apartmánech je možné vždy v nástupní den po 15. hodině, při odjezdu je host povinen 

opustit a předat apartmán provozovateli do 10 hodin. 

 

3) Host si při nástupu převezme od provozovatele klíče od apartmánu. 

 

4) Host má právo po dobu pobytu využívat apartmán a veškeré jeho vybavení. 

 

5) Vybavení apartmánu: lůžka, šatní skříň, pohovka, stolek, komoda, povlečení a ručníky, TV a 

digitální přijímač, fén, osvětlení, koberec, ramínka na oděvy, varná konvice, kávovar, vybavení pro 

přípravu čaje a kávy, vybavení kuchyně, sporák, lednice, mikrovlnná trouba, toustovač, myčka, 

sprcha, wc, umyvadlová stěna. 

 

6) Host je povinen dodržovat noční klid od 22:00 do 6:00. 

 

7) Prostory užívané hostem, tj. vstupní hala, chodba, apartmán, wc a koupelna, kuchyň a terasa budou 

vždy udržovány v čistotě a pořádku. 

V kuchyni, jelikož je společná pro více apartmánů je nutné udržovat pořádek, nenechávat neumyté 

nádobí ve dřezu a umyté nádobí na odkapávači. 

 

8) Pokud během pobytu dojde k jakékoliv závadě či poškození majetku nebo vybavení, je host povinen 

neprodleně nahlásit tuto škodu provozovateli. Neoznámení je pod pokutou 2000,- Kč. 

 

9) V apartmánech, v koupelnách, chodbách a kuchyni je přísný zákaz kouření! Kouření je povoleno na 

terase u apartmánu! 

 

10) K jednomu apartmánu je dostupné jedno parkovací místo nacházející se před domem. Jeho užívání je 

zdarma. V den ukončení pobytu je nutné do 10. hodiny opustit i parkovací místo. 

 

11) Host má v ceně pobytu možnost využívat bezdrátové internetové připojení. 

Připojení k internetu: v nastavení sítí si host vyhledá síť s názvem LIBOR a heslo pro přístup zadá 

21051984. Host nesmí heslo sdělovat jiným uživatelům než ubytovaným. 

 

12) V apartmánech a ubytovacích prostorách není dovoleno stěhovat jakýkoliv nábytek. 

 

13) Host je povinen se při vstupu do domu přezout a boty uschovávat do botníku u hlavních dveří. 

 

 

 

Přejeme Vám příjemný pobyt 
 

Provozovatel: 

Libor Píštěk, Lužné 951, 763 26 Luhačovice IČ: 76446751 

Zodpovědná osoba: 

Nataša Píšťková, Lužné 951, 763 26 Luhačovice, tel: 734 763 887 


