VLS ČR,s.p. , divize Mimoň

Ubytovací zařízení pro rekreaci - ceník pro rok 2022 od 1.1.2022

SKELNÁ HUŤ

Maximální denní lůžková kapacita - 15 lůžek
Kontaktní údaje

Telefon

E-mail

Eva Zikmundová

+ 420 739 484 239

eva.zikmundova@vls.cz

Sezóna od 1. 1. - 31. 8. 2022
Cena za ubytování (včetně 10% DPH)

1 až 2 noci

3 a více nocí

1 osoba / 1 noc

440 Kč

400 Kč

celý objekt / uzavřená skupina/ 1 noc (rekreace)

6 600 Kč

5 500 Kč

Cena za ubytování (včetně 10% DPH)

1 až 2 noci

3 a více nocí

1 osoba / 1 noc

460 Kč

420 Kč

celý objekt / uzavřená skupina/ 1 noc (rekreace)

7 700 Kč

6 600 Kč

Sezóna od 1. 9. - 31. 12. 2022

Pro pořádání akcí ( svatby, oslavy apod. ) na Skelné huti platí ceník uvedený v přílohách č. 4 a č. 5.
Stravování není poskytováno, v objektu je vybavená kuchyň.
Poznámka : Ubytování dětí do 3 let zdarma.
Ceny ubytování již zahrnují poplatky za otop, používání elektrických spotřebičů a městu Ralsko.

Obchodní podmínky
1. Klient je povinen na výzvu (registrační formulář) pověřeného pracovníka divize zaplatit 100% celkové ceny
pobytu.
2. Požadovaný termín je rezervován pouze 14 dní od odeslání výzvy k zaplacení a v případě neobdržení platby
se rezervace ruší. Pobyt musí být vždy zaplacen před zahájením pobytu.
3. Divize po obdržení platby zašle klientovi daňový doklad.
4. Klient je oprávněn písemně stornovat (dopis, mail) objednaný pobyt za podmínky, že uhradí stornopoplatky,
jejichž výše je stanovena takto:
- do 60 dnů před nástupem se stornoplatky neúčtují
- 59 až 30 dnů před nástupem činí stornopoplatky 25% ceny za ubytování
- 29 až 15 dnů před nástupem činí stornopoplatky 50% ceny za ubytování
- 14 a méně dnů před nástupem činí stornopoplatky 100% ceny za ubytování
Divize může po vzájemné dohodě ustoupit od účtování stornopoplatků ze závažných důvodů (doložená nemoc,
hospitalizace apod.).
5. Po stornování pobytu bude klientovi vystaven dobropis na částku s odečtením stornopoplatků.
6. Při rezervaci ubytování je prioritou ubytování loveckých hostů.
Divize si vyhrazuje možnost zrušení rezervace. Klient v tomto případě obdrží do 3 dnů od oznámení celou
zaplacenou částku.

