Regulamin wynajmu domów i apartamentów w D bkach i Karwie skich
Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwie skich
Błotach II przy ulicy Wczasowej 215.

1. Niniejszy

Regulamin

okre la

zasady

wynajmu

domów

wakacyjnych

w Karwie skich Błotach, i w D bkach oraz apartamentów w kompleksie
D bki Playa.
2. Firma BEROLLO działaj c w imieniu

Wła cicieli domów i apartamentów

udost pnia na zasadach wynajmu na czas okre lony dom/apartament wskazany
w potwierdzeniu przelewu.
3. Zawarcie Umowy dotycz cej wynajmu domów/apartamentów nast puje w
momencie przesłania potwierdzenia o przyj ciu rezerwacji Klientowi w formie
elektronicznej lub telefonicznej na adres podany w formularzu zamówienia.
Elektroniczne potwierdzenie uwa ane jest za dostarczone, gdy osoba do której
jest ono adresowane, mogła si z nim zapozna .
4. Klient

wynajmuje

dom/apartament

na

okres

i

ilo

osób

okre lon

w

potwierdzeniu rezerwacji.
5. Klient mo e przebywa w domu lub apartamencie oraz na przylegaj cym terenie
wraz z osobami mu towarzysz cymi w liczbie nie wi kszej ni liczba okre lona w
potwierdzeniu rezerwacji i przez czas okre lony w potwierdzonym zamówieniu.
6. W ka dej chwili Klient mo e przenie

na inn

osob wszystkie przysługuj ce mu z

tytułu rezerwacji uprawnienia, je eli jednocze nie osoba ta przejmuje wszystkie
wynikaj ce z tej rezerwacji obowi zki. W takiej sytuacji nale y niezwłocznie
powiadomi

przedstawiciela firmy BEROLLO o zmianie rezerwuj cego, podaj c

mu dane osoby (imi nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail), która przejmie prawa
i obowi zki wynikaj ce z umowy.

7. Zwierz ta domowe mog

przebywa

na terenie posesji po uzyskaniu pisemnej

zgody firmy BEROLLO, udzielanej w przypadku potwierdzenia przez Klienta, e
b dzie ponosił z tego tytułu pełn

odpowiedzialno

cywiln . Na terenie

wymienionym w potwierdzonym zamówieniu mo na parkowa

wył cznie

samochody osobowe lub motocykle zgłoszone wcze niej w zamówieniu.
Parkowanie przyczep kampingowych na terenie posesji jest zabronione.
8. W razie naruszenia zasad zawartych w punkcie 7 firma BEROLLO zastrzega sobie
mo liwo

odmowy wydania kluczy i anulowania rezerwacji, a tak e zatrzymanie

50% wpłaconej kwoty.
9. Rezerwacja domu lub apartamentu nabiera mocy po wpłaceniu na wskazane
na stornie internetowej www.debkiplaya.pl konto, 20% ceny na konto
IBAN PL 71 1440 1101 0000 0000 1122 0778, w przypadku sezonu letniego (zgodnie
z cennikiem stanowi cym Zał czniki nr 2 do niniejszego Regulaminu). Pełna
nale no

za wynajem musi by

opłacona 30

dni kalendarzowych przed

rozpocz ciem terminu najmu.
10. Niewpłacenie pełnej kwoty w terminie wskazanym w punkcie 9 Regulaminu
powoduje,

e licz c od 25 dnia przed rozpocz ciem okresu rezerwacji

wynajmuj cy traci rezerwacj i wymienion wy ej sum zaliczki.
11. Zwrot zaliczki, wynosz cej 20% nale no ci za wynajem, mo e nast pi

pod

warunkiem, e Klient zgłosi rezygnacj 30 dni przed terminem rozpocz cia okresu
najmu.
12. Osoby, które po opłaceniu pełnej nale no ci zrezygnuj z wynajmu:
a) 21 dni przed terminem najmu w sezonie letnim lub 14 dni w pozostałym
okresie, otrzymaj zwrot 90% wpłaconej kwoty,
b) 14 dni w sezonie letnim lub 7 dni w pozostałym okresie, otrzymaj
wpłaconej kwoty,

zwrot 50%

c) koszty odst pienia od wynajmu w pó niejszym okresie wynosz

70%

wpłaconej sumy.
13. Koszty okre lone w punkcie 10 zwi zane z anulowaniem rezerwacji, wynikaj
konieczno ci

pokrycia

przez

firm

BEROLLO

nakładów

poniesionych

z
na

utrzymanie przedmiotu najmu w stanie gotowo ci.
14. Rezerwacje dokonywane po 1 maja na okres letni, nabieraj

mocy wył cznie po

opłaceniu pełnej nale no ci za najem.
15. Firma BEROLLO zastrzega sobie mo liwo

dania zło enia kaucji jako

zabezpieczenia opłat za ewentualne uszkodzenia i szkody. Wysoko

kaucji

b dzie podana w potwierdzeniu rezerwacji, lecz nie mo e przekroczy

kwoty

3.000 PLN. Kaucja zostanie zwrócona w trybie uzgodnionym indywidualnie z
Klientem (gotówk lub przelewem).
16. Wydanie kluczy nast puje po uiszczeniu pełnej nale no ci za wynajem,
17. Podana w opisie apartamentu cena jest cen brutto i obejmuje :
a) pobyt w apartamencie ustalonej uprzednio ilo ci osób,
b) koszt zu ytych przez Wynajmuj cego mediów (energia, woda, gaz,
ogrzewanie), o ile nie jest to zu ycie w wyra nym stopniu nadmierne,
c) zmian

po cieli i r czników dla ka dej z osób przebywaj cych w

apartamencie z cz stotliwo ci raz na tydzie ,
d) koszt sprz tania ko cowego,
e) koszt rezerwacji (cena nie obejmuje opłaty klimatycznej, która jest płatna
w dniu przyjazdu i wynosi 0,80 zł za dziecko, emeryta lub rencist oraz 1,50
zł za pozostałe osoby za ka dy dzie pobytu).
18. Doba hotelowa trwa od godz. 14 .00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu
wyjazdu.

19. Klient zobowi zany jest do poinformowania o swoim przybyciu pracownika firmy
BEROLLO odpowiedzialnego za przekazanie kluczy, najpó niej na dwie godziny
przed przyjazdem do apartamentu.
20. W przypadku braku mo liwo ci dotarcia na umówion

wcze niej godzin

Klient

zobowi zany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby
odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Klient zobowi zany jest do zapłaty kwoty
widniej cej na potwierdzeniu rezerwacji nawet je li, z przyczyn niezale nych od
firmy BEROLLO, przyjazd lub pobyt ulegnie opó nieniu lub skróceniu (powody
osobiste, trudno ci komunikacyjne, strajki, itp.).
21. Klient otrzymuje klucze, które zobowi zany jest zwróci

w dniu wyjazdu. Za

zgubienie kluczy do domu/apartamentu Klient ponosi opłat

w wysoko ci 200

PLN.
22. Zakwaterowanie i wykwaterowanie nast puje w apartamencie w obecno ci
pracownika firmy BEROLLO.
23. W przypadku wyst pienia jakiejkolwiek awarii Klient ma prawo i obowi zek
zgłoszenia jej oraz skorzystania z odpowiedniej pomocy zapewnionej i opłacanej
przez firm

BEROLLO, chyba e awaria jest wynikiem jego zawinienia, wtedy on

zobowi zany jest pokry koszty naprawy.
24. Inne obowi zki Klienta:
a) Klient przyje d a do apartamentu i opuszcza go w dniu i godzinach
wyznaczonych w potwierdzeniu,
b) Klient

odpowiada

finansowo

za

wszystkie

szkody

apartamencie w czasie jego pobytu i wyra a zgod

powstałe

w

na to, aby wszelkie

naprawy zniszcze lub usuni cia usterek powstałych z jego winy wykonane
zostały na jego koszt,
c) Klient po przyje dzie, ale przed wprowadzeniem si
odebra

apartament, tzn. sprawdzi

zobowi zany jest

meble, okna, kabin

prysznicow

i

pozostałe urz dzenia znajduj ce si

w apartamencie. Pozytywny odbiór

Klient potwierdza własnor cznym podpisem pod o wiadczeniem, o którym
mowa w punkcie 15.
d) uwagi co do uszkodze , zniszcze

nale y zgłosi

natychmiast do

przedstawiciela firmy,
e) brak uwag ze strony Klienta co do takich uszkodze w ci gu 3 godzin po
otrzymaniu kluczy oznacza,

e nie ma on zastrze e

co do całego

apartamentu, a wszystkie urz dzenia, meble znajduj si w ilo ci zgodnej i
w dobrym stanie,
f)

podczas oddawania kluczy Klient ma obowi zek zgłosi przedstawicielowi
firmy usterki, zniszczenia powstałe w czasie jego pobytu i pokry koszty ich
naprawy.

25. Dokonuj c

rezerwacji

domu/apartamentu

na

stronach

internetowych

www.debkiplaya.pl, www.domkiwdebkach.pl, www.karwienskieblota2.pl,

Klient

wyra a zgod na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.
883). Rezerwuj cemu przysługuje prawo wgl du do swoich danych osobowych i
ich aktualizacji.
26. Prawem wła ciwym dla sporów wynikaj cych z realizacji postanowie niniejszego
Regulaminu jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane b d

polubownie,

a w przypadku braku porozumienia s dem wła ciwym b dzie s d wła ciwy dla
siedziby firmy BEROLLO.

