


STORNO PODMÍNKY
TURISTICKÁ UBYTOVNA - VODÁCKÉ TÁBOŘIŠTĚ CAKLE
Provozovatelem ubytovny je Radomír Junek, IČ 74878174, Sluneční 405, 562 03 Ústí nad Orlicí,
tel.: 777 821 897, který vydává následující storno podmínky.
Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytování ze strany objednatele, případně provozovatele ubytovny.
V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace objednatele nebo člena jeho rodiny,
vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednatel povinen
doložit písemným dokladem provozovateli ubytovny nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany provozovatele ubytovny.
Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i provozovatele ubytovny pouze písemně nebo mailem. Za
den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno provozovateli ubytovny, resp.
objednavateli.
V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně provozovatele ubytovny nevzniká tomuto
povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Provozovatel ubytovny však může, s ohledem na zvlášť
závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
Storno podmínky

1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 21 dnů před ohlášeným
příjezdem.
2. Zrušení rezervace 20 - 14 dní před příjezdem bude o storno poplatek účtováno 25% z celkové ceny pobytu.
3. Zrušení rezervace 13 - 7 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 35% z celkové ceny pobytu.
4. Zrušení rezervace 6 - 3 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
5. Zrušení rezervace 2 - 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z
celkové ceny pobytu.
Platební podmínky
Cena za ubytování je uvedena v ceníku, který je k nahlédnutí na www.cakle.cz nebo na ubytovně.
Objednatel je povinen do pěti dnů od potvrzení objednávky zaplatit cenu za ubytování v plné výši dle ceníku. Pokud dojde
ke stornu objednávky, je objednatel povinen uhradit storno poplatky, tak jak jsou uvedeny shora. V případě, že dojde k
prodloužení doby ubytování nad rámec uvedený v objednávce nebo smlouvě o ubytování, je objednatel povinen doplatit
předmětný rozdíl.
Uhrazením ceny za ubytování dle tohoto bodu potvrzuje objednatel, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými
podmínkami, ubytovacím řádem a zvláště stornovacími podmínkami.
Právní vztahy mezi objednatelem a provozovatelem ubytovny se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými
ujednáními obsaženými ve smlouvě o ubytování a ustanoveními občanského zákoníku.
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