Regulamin
REZERWACJA
- rezerwacja pobytu odbywa się poprzez wypełnienie przez Gości formularza na
stronie www.studio-loft.pl i po pisemnym potwierdzeniu tej rezerwacji przez
Wynajmującego na podany w formularzu adres e-mail Gościa.
- w przypadku rezygnacji przez Gości z zarezerwowanego apartamentu
STUDIO-LOFT konieczne jest jak najszybsze pisemne powiadomienie
Wynajmującego (na adres e-mail: reservation@studio-loft.pl) o tym
fakcie, nie później jednak niż na 48 godzin przed spodziewanym terminem
rozpoczęcia pobytu.
- w dniu przyjazdu Wynajmujący przekaże Gościowi klucze do
apartamentu oraz odnotuje dane Gościa na podstawie okazanego dowodu
tożsamości.
- Goście mają prawo do sprawdzenia stanu STUDIA-LOFT i zgodności
jego wyposażenia z ofertą.
- Wynajmujący udostępnia do apartamentu STUDIO-LOFT jedno miejsce
parkingowe dla samochodu osobowego w budynku N-1 na terenie loftów.
Wynajmujący zaprezentuje studio-loft i wyznaczone miejsce w momencie
przekazania kluczy.

PŁATNOŚCI
- płatność za krótkoterminowe pobyty (do jednego miesiąca włącznie)
następuje w dniu przyjazdu, w chwili przekazania kluczy. Wystawienie
faktury VAT za pobyt jest możliwe po wcześniejszym podaniu danych firmy
lub osoby (nazwa/nazwisko, adres, numer NIP).
- przy pobytach długoterminowych (powyżej 1 miesiąca) sporządzana jest
umowa najmu i ona reguluje wszelkie zasady pobytu oraz rozliczeń
pomiędzy Gośćmi a Wynajmującym.
- karty płatnicze i kredytowe są akceptowane.

POBYT
- nocleg dzieci do lat 3 w dodatkowym łóżeczku płatny dodatkowo 50zł za dobę.

- akceptujemy zwierzęta domowe po wcześniejszym uzgodnieniu tego w

trakcie rezerwacji (mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. W tym celu należy
powiadomić przed przyjazdem personel studio-loft o rasie i rozmiarze
zwierzęcia).
- Goście proszeni są o korzystanie z apartamentu STUDIO-LOFT i dbanie
o niego jak „Dobry Gospodarz”.
- Goście są odpowiedzialni materialnie za wszelkie szkody w lokalu i jego
wyposażeniu powstałe z ich winy, osób w nim przebywających lub ich
prawa reprezentujących. Cennik wyposażenia i koszt naprawy
ewentualnych uszkodzeń zostanie skalkulowany po ich stwierdzeniu przez
Wynajmującego.
- standardowa cena wynajmu uwzględnia nocleg do 4 osób. Po wcześniejszym
zgłoszeniu istnieje możliwość przenocowania 2 dodatkowych osób na
rozkładanej sofie – opłata dodatkowa 100zł od osoby za noc.
- po godzinie 22:00 w apartamencie mogą przebywać jedynie te osoby, których
ilość wynika z dokonanej rezerwacji.

DOBA POBYTOWA/WYJAZD:
- doba pobytowa: 14:00-11:00
- godzina opuszczenia apartamentu przez Gości powinna być wcześniej
uzgodniona tak, aby Wynajmujący stawił się w celu sprawdzenia stanu
mieszkania i odebrania kluczy
- cisza nocna: 22:00-6:00
GOŚCIE SĄ SZCZEGÓLNIE PROSZENI O JEJ PRZESTRZEGANIE.
APARTAMENT ZNAJDUJE SIĘ W NORMALNYM OBIEKCIE MIESZKALNYM .

SPRZĘT AUDIOWIZUALNY:
- Apartament został wyposażony w laptopa, drukarkę laserową, telewizor 42’,
TV kablową i łączność WiFi.
- Personel wytłumaczy Państwu zasady korzystania ze sprzętu, poinformuje o
hasłach dostępu i udzieli wszelkich informacji na temat możliwości innych
podłączeń.
UWAGA: Po wcześniejszym zgłoszeniu personelowi (w momencie rezerwacji)
możliwy jest wynajem systemu kina domowego, w skład którego wchodzą:
projektor Optoma HD20, odtwarzacz blu-ray , system nagłośnienia 5.1 –

koszt: 50ZŁ / doba
* Projekcja dźwięku i obrazu możliwa do godziny 22:00 –
po tej godzinie nastąpi samoistne wyłączenie sprzętu z uwagi na ciszę nocną.

Wszelkie problemy techniczne, związane z lokalem wynikłe w trakcie
pobytu powinny być jak najszybciej zgłaszane Wynajmującemu
osobiście lub telefonicznie pod numer:

601 290 510
Pozostajemy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
mattastudio życzy niezapomnianego i pełnego miłych wrażeń
pobytu w naszym STUDIO-LOFT.

