Základní ceník
Přehled:

Pronájem červen až září 2019.
sobota až
sobota

Týdenní pronájem

10.990 Kč

Úhrada el. energie

dle skutečné spotřeby

Poplatek za zvíře*

55 Kč

7dní

Upřesnění:
Sezóna 2019

8. června - 28. září
Při nástupu se zaeviduje počáteční
stav elektroměru a při ukončení
pronájmu se vyúčtuje spotřeba.

za 1
á 1 den
zvíře*

385 Kč za týdenní pobyt

*Pokud chcete přihlásit více než jedno zvíře, výjimečně lze, ale po dohodě a se
souhlasem ubytovatele!

Souhrn informací


domácí zvíře*



kouření v objektu



společenská
místnost



vnitřní krb
stůl na
stolní tenis

internet



dětská postýlka



parkování u chalupy



ethernet





bedýnka s
dřevem



míč (fotbal, volejbal,
basket)



sauna





T V 3x

video



přehrávač
DVD



okrasné jezírko



zahradní nábytek



gril , udírna



okrasná zahrada



krb venkovní



venk.
ohniště+
kotlík



rybaření



oploceno



cykloturistika



koupání



jízdárna



petangue



Vana,
sprchová
zástěna



dětský bazének



sušák na
prádlo



soupravy na opékání,
grilování





radiopřijímač



hygienické prostředky



pískoviště



nohejbalové
hřiště, síť



dětské hračky



gramofon



2x (malý a větší)

 ANO //  NE

velký i
přenosný




bazén s
filtrem
satelit
povlečení

automatická
pračka

Po příjezdu složení vratné kauce 2.000,- Kč. Tato kauce bude sloužit jako záruka na úhradu za el. energii, nebo
k náhradě vzniklých škod na objektu, či jejího vybavení. Tato kauce bude po dobu pronájmu uložena u
pronajímatele. Kauce je až do konečného vyúčtování výhradním majetkem klienta. V případě, že nedojde ke
vzniku nedoplatku na elektrické energii, nebo ke vzniku škod na objektu, či jejího vybavení, je pronajímatel povinen
kauci v plné výši vrátit zpět klientovi. Vrácení kauce proběhne při konečném vyúčtování v den odjezdu klienta.
Pokud budou nedoplatky nebo škody vyšší než částka kauce, je klient povinen uhradit zbylou částku nad rámec
kauce v hotovosti pronajimateli na místě. Výjimečně po uzavření písemné dohody, bankovním převodem, do 14
dnů od obdržení vyúčtování nedoplatků a škod od pronajimatele.
V ceně pobytu není zahrnuta spotřeba el. energie. Cena společnosti EON pro rok 2019 za 1 KWh 6,- Kč.
Nástup na pobyt je v sobotu od 14 hod.
Odjezd v sobotu, předávání objektu od 9 hodin, opuštění objektu nejpozději do 10 hodin!
Doporučení:
Pro zdatnější a náročnější stolní tenisty doporučuji, aby si vzali sebou vlastní pálky.
Na grilování používejte vlastní dřevěné uhlí, není k dispozici.
Nezapomeňte na opalovací krémy a repelent pro vycházky do okolních lesů.

QR kód: vizitka Jana a Jiří Zemanovi
 723 018 777
Beranovec 5
588 33 Suchá
Kraj Vysočina
e-mail:
info@beranovec.cz
adresa URL:
https://www.beranovec.cz

