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ОБЩИ УСЛОВИЯ
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
“Фор а холидей” ООД предоставя апартамента напълно обзаведен и в перфектно състояние. Всички
разноски за консумативи /електроенергия, вода, кабелна телевизия, интернет, входни и стълбищни
разноски са за наша сметка. Апартаментът ще бъде почистван преди вашето пристигане и по един
път на седмица по време на престоя ви. Възможно е и по-често почистване по ваше желание срещу
допълнително заплащане. При напускане Наемателя трябва да остави жилището в сравнително
същото състояние, в което го е наел. “Фор а холидей” ООД се задължава да отстранява за своя
сметка всички повреди, произтичащи от нормалната употреба на жилището. Всички други повреди,
причинени виновно от Наемателя, са за негова собствена сметка.

ПРЕСТОЙ
Отнасяйте се внимателно към жилището и оборудването в него. Очаква се да спазвате по всяко
време всички специфични правила относно апартамента и етажната собственост. Бъдете
внимателни и се отнасяйте с уважение към вашите съседи. Между 22.00ч и 6.00ч пазете тишина, в
противен случай те имат право да повикат полиция. Ако жилището или оборудването бъдат
повредени, свържете се незабавно с нас, за да предприемем необходимите мерки.

БРОЙ ГОСТИ
В договора за наем е посочен броя на гостите, настанени в апартамента и само те могат да
пребивават там. Ако бъде установено нарушение, “Фор а холидей” ООД има правото да ви помоли
да напуснете апартамента без право на каквото и да било обезщетение.

ПРОМЕНИ
В случай, че не можем да ви осигурим апартамента, който сте резервирали, ние се ангажираме да
ви предоставим свободен такъв със същите характеристики при същите ценови условия. Ако не се
стигне до споразумение, ние ще ви възстановим парите по резервацията /капаро - ако има такова/ и
няма да подлежим на бъдещи обвинения от страна на клиента.

ОТГОВОРНОСТИ
Наемателят се задължава да заплати дължимия наем в деня на настаняването при подписване на
настоящия договор. Сумата, платена за наем на апартамента не подлежи на връщане при предсрочно
освобождаване. Не носим никаква отговорност за проблеми, възникнали по време на пребиваването в
апартамента – вкл. щети, застраховки, загуби по време на пожар, кражби или криминални прояви.

