HOTEL CROCUS****
Pobyt s domácimi zvieratami
Predpisy a pravidlá pre pobyt s domácimi zvieratami boli vytvorené, aby
prispeli k vášmu pohodliu taktiež aj k pohodliu hostí ubytovaných bez
domácich zvierat. Vopred ďakujeme za ich rešpektovanie.
1.
Klienti s vychovanými domácimi zvieratami od 6 mesiacov sú v našom hoteli vítaní
v apartmánoch typu Comfort a Comfort s balkónom. Poplatok za každé domáce zviera je
účtovaný vo výške 15 EUR/noc, ktorý slúži na protialergické vyčistenie apartmánu a úkony
s tým spojené.
2.
Z dôvodu zachovania komfortu klientov je možné v jednej izbe ubytovať maximálne 1 zviera
strednej alebo veľkej rasy alebo maximálne 2 zvieratá malej rasy. Prípadné požiadavky na
udelenie výnimky je možné realizovať výlučne so súhlasom zodpovedného zamestnanca
ubytovateľa alebo vedenia hotela.
3.
Podmienkou pre možnosť ubytovania sa s domácim zvieraťom je nahlásenie účasti
domáceho zvieraťa na pobyte pred jeho uskutočnením t.j. min 1 deň pred nástupom na pobyt
v ubytovacom zariadení.
4.
Zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na majetku hotela alebo iných ubytovaných
hostí a iných osôb nachádzajúcich sa v hoteli, alebo na zdraví a živote ubytovaných hostí
alebo iných osôb nachádzajúcich sa v hoteli, vrátane zamestnancov ubytovateľa, znáša
majiteľ domáceho zvieraťa bez obmedzenia. V prípade vzniku škody na majetku hotela je
majiteľ domáceho zvieraťa povinný nahradiť škodu v celom rozsahu. Náhrada škody je
splatná na základe vyúčtovania výšky škody predloženej klientovi v lehote splatnosti určenej
ubytovateľom. Klient sa zaväzuje v prípade vzniku škody uhradiť ju ubytovateľovi v celom
rozsahu.
5.
Rezerváciou pobytu a uhradením poplatku za ubytovanie s domácim zvieraťom klient
prehlasuje, že bol s týmito pravidlami oboznámený.
6.
Klient berie na vedomie, že v prípade porušenia týchto pravidiel je ubytovateľ oprávnený
odmietnuť ubytovanie klienta s domácim zvieraťom, resp. ubytovanie domáceho zvieraťa
ukončiť, a to bez práva klienta na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu.
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