
Zasady Najmu Apartamentu „1602” 
Treść Zasad Najmu Apartamentu „1602”na życzenie gości jest do wglądu u Rezydenta obsługiwanego apartamentu.  

Zasady Najmu Apartamentu „1602”stanowi dokument zaakceptowany przez właścicieli apartamentów i stanowi wspólny 
front działań i standard obsługi naszych gości.  

§1. Oznaczenie podmiotów  

1. Właściciel – osoba posiadająca prawo własności, lub pełnomocnictwo do dysponowania lokalem będącym przedmiotem 
najmu.   
2. Firma Obsługująca – podmiot prowadzący obsługę powierzonego apartamentu w zakresie obsługi rezerwacyjnej 
upoważniony przez Właściciela.    

3. Rezydent – osoba reprezentująca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Właściciela apartamentu w kontaktach z 
gośćmi, w tym do zawierania umów najmu wraz z ich rozliczaniem.   
4. Gość – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, biorący w odpłatne, ustalone w czasie użytkowanie należący do 
Właściciela apartament, na podstawie umowy zawartej z reprezentującym Właściciela Rezydentem, na podstawie dokonanej 
rezerwacji apartamentu za pośrednictwem Polonia Apartamenty.  

§2. Czas najmu apartamentów 

1. Wynajem apartamentów prowadzony jest w trybie dobowym. Minimalny okres rezerwacji wynosi dwie doby. Opłata 
podstawowa podana jest za cały apartament. 
2. Przyjazd gości jest od  godziny 15.00 do godziny 18,00. Wyjazd od godziny 9,00  do godziny 10.30 w dniu, w którym 
według umowy pobyt zostaje zakończony. Jeżeli apartament jest gotowy na przyjęcie gości, to może on być udostępniony 
wcześniej. 
3. Przyjazd lub wyjazd gości w godzinach 22.00 – 6.00 jest możliwy za dodatkową opłatą 30.00 zł. 

§3. Zawarcie umowy i wnoszenie opłat  

1. Osoba najmująca ma obowiązek z Rezydentem Firmy Obsługującej zawrzeć stosowną umowę w formie „umowy 
najmu”.Wzór umowy dostępny jest u obsługującego apartament Rezydenta, będącego pełnomocnikiem właściciela.   
2. Przy zawarciu umowy Rezydent ma prawo żądać okazania przez osobę rezerwującą jej dowodu tożsamości.   
3. Opłata za pobyt w apartamencie uiszczana jest przez gości gotówką w chwili zawarcia umowy, pomniejszona o 30% 
opłaty rezerwacyjnej (zaliczki).    

4. Opłata rezerwacyjna w przypadku nie skorzystania z apartamentu w wyznaczonym terminie, może zostać zaliczona za 
pobyt w innym terminie pod warunkiem, że do 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu - Gość uprzedzi nas o tym 
fakcie. Nowy uzgodniony termin pobytu będzie do wykorzystania w ciągu dwóch miesięcy.  
5. Opłata za pobyt w apartamencie nie zawiera opłaty klimatycznej płatnej lokalnie (2,20 zł)    

6. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry - uprawnia Rezydenta do odmowy przyjęcia gościa i wydania klucza do 
apartamentu.   
7. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie ograniczona jest do liczby określonej w ofercie najmu apartamentu.   8. 
W przypadku gdy, liczba gości przybyłych jest większa od liczby zgłoszonej w trakcie rezerwacji, Rezydent może odmówić 
zakwaterowania.  

§4. Faktury VAT i rachunki uproszczone  

1. W przypadku otrzymania przez gości rachunku dotyczącego kosztów zakwaterowania, gość jest zobowiązany zgłosić to 
Rezydentowi w chwili zawierania umowy.  

§5. Pobyt zwierząt domowych  

1. W apartamencie nie mogą przebywać zwierzęta.  

§6. Odpowiedzialność za mienie  

1. Goście odpowiadają finansowo i w pełni za wyrządzone szkody w wyposażeniu apartamentu oraz jego instalacjach 
niewynikające z normalnego użytkowania.   
2. Gość apartamentu ponosi odpowiedzialność za powierzone mu klucze do apartamentu oraz piloty do bram wjazdowych. 



Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 300,00 zł.   
3. Gość apartamentu jest zobowiązany dokonać kontroli zamknięcia okien i drzwi apartamentu w chwili jego opuszczania.    

4. Właściciel ani Firma Obsługująca nie odpowiadają za mienie gości pozostawione w najętym apartamencie i miejscu 
parkingowym i pozostawione w nim po zakończeniu umowy najmu.  

§7. Wykorzystanie miejsc parkingowych  

1. Goście apartamentu zobowiązani są do parkowania posiadanych pojazdów w miejscach wyznaczonych dla 
wynajmowanego apartamentu lub na parkingu ogólnodostępnym według wskazówek Rezydenta.   
2. Zajęcie miejsca parkingowego przynależnego podmiotowi trzeciemu pociąga za sobą ryzyko odholowania pojazdu gościa 
na jego koszt.  

§8. Zasady pobytu w apartamencie  

1. Apartament przekazywany gościom w chwili podpisania umowy najmu i przekazania kluczy powinien być wysprzątany 
oraz dodatkowo wyposażony w:   
- zestaw dwóch ręczników dla każdej zakwaterowanej osoby;   
- komplet czystej pościeli;    

- rolkę papieru toaletowego; 
- środki czystości do zmywania naczyń.   
2. Stan niezgodny ze stanem oczekiwanym, określonym w punkcie poprzedzającym powinien być zgłoszony Rezydentowi.   
3. W apartamentach obowiązuje zakaz palenia tytoniu z wyłączeniem przynależnych tarasów lub balkonów.   4. Gości 
apartamentu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.   
oraz stosować się do zasad życia społecznego.  
5. Goście mają obowiązek zachować czystość w apartamencie, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego 
budynku.   
6. Śmieci nagromadzone przez gości w czasie pobytu powinny być na bieżąco usuwane do wyznaczonego zsypu lub 
śmietnika ogólnego.   
7. Firma Obsługująca może w sytuacji uniemożliwiającym korzystanie w najmowanego apartamentu, zaproponować 
gościom lokal o podobnym standardzie. W sytuacji braku takiego apartamentu ,gość uzyska zwrot kwoty za nie 
wykorzystane dni pobytu.  
8. Jeżeli sytuacja określona w pkt. 7 wystąpiła z winy gości, Rezydent ma prawo rozwiązania zawartej umowy w trybie 
natychmiastowym, zatrzymując pełną kwotę czynszu.  

§9. Zakończenie pobytu  

1. W dniu wyjazdu,gość zwraca klucze oraz piloty do bram wjazdowych i garażowych Rezydentowi apartamentu.  2. Gość 
jest zobowiązany zgłosić Rezydentowi wszelkie, powstałe szkody w wyposażeniu apartamentu.  

§10. Wcześniejsze opuszczenie apartamentu  

1. Gość, skracający pobyt w apartamencie z przyczyn od niego zależnych (w tym też z powodów osobistych i wypadków 
losowych), obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Rezydenta o powstałym fakcie wraz podać termin opuszczenia 
apartamentu.   
2. Skrócenie pobytu Gości w apartamencie z przyczyn niezależnych od Właściciela i Firmy Obsługującej nie powoduje 
powstania roszczenia o zwrot opłaty czynszowej za niewykorzystane dni pobytu.  

§11. Reklamacje i wnioski  

Jako reklamację należy rozumieć skargi i wnioski dotyczące:   
1. Stwierdzonych usterek lub braków w wyposażeniu apartamentu; 
2. Zależnych od Właściciela lub Rezydenta okoliczności mających istotny wpływ na standard pobytu w apartamencie;   
Reklamacje winny być zgłaszane w formie pisemnej do Firmy Obsługującej  . 
Wnoszący reklamacje powinien podać swoje dane personalne wraz z adresem korespondencyjnym, adresem poczty 
elektronicznej, numerem telefonu kontaktowego.  
Reklamacja musi zawierać oznaczenie apartamentu najmowanego oraz opis sytuacji podlegającej reklamacji.  Reklamacje, 
skargi i wnioski będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania ich do Firmy Obsługującej.  
Korespondencja niespełniająca wyżej podanych warunków, pozostanie bez rozpatrzenia.  

	  


