CENIK in SPLOŠNI POGOJI
CENIK
Cenik je objavljen na spletni strani https://zavadlal.com/house-rules/ in v apartmaju.

Število oseb

IZVEN SEZONE
[€ / dan]

SEZONA
[€ / dan]

1
2
3
4
5
6

72 €
77 €
86 €
94,5 €
97,5 €
102,5 €

77 €
82 €
92 €
101 €
104 €
109 €

V razpredelnici prikazane cene apartmajev na nočitev, cene so v €. Cena vključuje uporabo
brezplačnega interneta, uporabo vode in elektrike, uporabo parkirnega prostora ter uporabo vseh
pripomočkov in potrebščin v objektu. Otroci mlajši od 7 leta bivajo zastonj. Za bivanje hišnih
ljubljenčkov potreben predhodni dogovor. V nasprotnem primeru si pridržujemo pravico dodatka za
čiščenje do 20€. Pri plačilu z kartico se zaračuna 2,5% provizija na plačilo.
Cenik je veljaven 10. 4. 2022. Cene so informativne in se lahko spremenijo. Cene vključujejo DDV.
V ceni ni vključeno:
Turistična taksa: 2 €/dan. Otroci od 7-17 leta: 1 €/dan. Otroci mlajši od 7 leta so takse oproščeni.
SEZONA: Junij, Julij, Avgust, September, Novo Leto

SPLOŠNI POGOJI
•

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki ji skleneta ponudnik Marko Zavadlal – sobodajalec,
Vale 3, 6223 Komen (v nadaljevanju ponudnik) in gost, ki je oddala povpraševanje za najem
apartmaja ali sobe (v nadaljevanju gost) in veljajo za najem apartmajev ali sob na naslovu
sobodajalca.

•

Gost je vsaka oseba, ki je oddala povpraševanje za najem apartmaja ali sobe v ustni, pisni ali
elektronski obliki (v nadaljevanju rezervacija), opravlja najem ali je izvedla plačilo najema
apartmaja. Za gosta velja tudi vsaka tretja oseba, ki je oddala naročilo za drugega.

•

Gost z oddajo rezervacije soglaša in se zavezuje s splošnimi pogoji ter potrjuje, da je z
vsebino splošnih pogojev ob oddaji rezervacije v celoti seznanjen in jo razume. Splošni pogoji
so objavljeni na spletni strani apartmaja Domačije Zavadlal in fizično v apartmaju.

•

Sestavni del splošnih pogojev je tudi hišni red, ki se nahaja v apartmaju ter je objavljen na
spletni strani https://zavadlal.com/house-rules/ .

•

Prihodi od 15.00 naprej, odhodi do 10.00 dopoldne (za termine izven se je potrebno
dogovoriti).

•

Ti pogoji pričnejo veljati z dnem 6. 7. 2022.
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