
Číslo zálohové faktury: 20109990XX Pan

Den vystavení zálohové faktury: 31.1.2010 Jméno Příjmení

Den splatnosti zálohové faktury: 3.2.2010 Ulice

Č. účtu: 1092009778/5500 Raiffeisenbank PSČ Město

nebo 181784034/0300 ČSOB

S pozdravem
Markéta Zelenková

Hotel je nekuřácký.

2 x 4160 = 8.320,- Kč

V případě zájmu je možné na místě sjednat cestovní připojištění do zahraničí v ceně 200,- Kč 
(5 dní lyžování). Možnost pojištění storna pobytu.

* stravování - polopenze

* další služby - 2 x 3 denní skipas do areálu Hochficht

Zálohově Vám účtujeme částku ve výši: 4.160,- Kč

Vám účtujeme prodejní cenu za pobyt celkem ve výši:

V ceně není zahrnut rekreační poplatek 21,- Kč/den/osoba od 18 do 70 let.

Tuto zálohovou fakturu je nutno uhradit ve výše uvedeném termínu buď peněžní složenkou na adresu
hotelu, nebo bankovním převodem na uvedený účet hotelu s tím, že jako variabilní symbol uvedete
číslo zálohové faktury. Pokud do termínu nebude záloha uhrazena máme za to, že od své objednávky
odstupujete.

Zvláštní ujednání: STORNOPOPLATKY

Úhradou zálohové faktury host souhlasí a zavazuje se uhradit následující stornopoplatky při zrušení
pobytu ze strany hosta:

Vyúčtování zálohy bude provedeno v hotovosti při Vašem nástupu do hotelu po předložení této
faktury spolu s dokladem o jejím uhrazení. Nástup není možný před 15,00 hod., při ukončení pobytu
musí být pokoj uvolněn do  9,30 hod. 

a) 10 % z prodejní ceny pobytu vráceného nejpozději 32 dnů před nástupem

b) 30 % z prodejní ceny pobytu vráceného nejpozději 31 - 25 dnů před nástupem

c) 50 % z prodejní ceny pobytu vráceného nejpozději 24 - 7 dnů před nástupem

d) 90 % z prodejní ceny pobytu vráceného nejpozději 6 - 0 dnů před nástupem 
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Za Vámi objednaný pobyt v Hotelu Jenišov v termínu od 7.2.2010 do 10.2.2010 zahrnující:

* ubytování - 1 x 2-lůžkový pokoj

Hotel Jenišov, Jenišov 253, 382 26 Horní Planá  

tel: 380 738 184  e-mail: info@hoteljenisov.cz  www.hoteljenisov.cz

e) pokud host nenastoupí do 18,00 hod. dne následujícího po dni sjednaného nástupu, ztrácí nárok na
zbývající část pobytu, nedohodne-li se s vedením hotelu  na případném  pozdějším nástupu.

Stornopoplatky za zrušení pobytu písmeno b) až d) se neúčtují, jestliže v účasti na pobytu hostu
prokazatelně zabránily následující okolnosti -živelná pohroma, úmrtí člena rodiny ( rodiče, manžel,
manželka, děti), vážné zdravotní důvody ( nutno doložit potvrzeními) a jsou nahlášeny minimálně 4
dny před nástupem na pobyt. Požadavek na vrácení zálohové platby z důvodu uvedených okolností
může host dle tohoto ujednání uplatnit nejdéle do 10 dnů po ujednaném termínu nástupu na pobyt
uvedeném v této zálohové faktuře.

                              Přejeme Vám příjemný pobyt v našem hotelu.


