
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

1. firma Hotel  Hassael a.s.  IČ 117501162,  sl sdl lm Da alrlsl Ldldká  ,3,  621, 11 rrDot  
spot lčDotse jl zaps Da v otbkhotlDdm rljseřdáu  vlllDéhot árajsáým sotullm v rrDě otlld  r  
v otžáa 75621, (l  l jlD jaáot „Hotel “)

,. otbjllDael  – jaáot fyzdká  čd pr vDdká  otsotba (l  l jlD „otbjllDael “) Tyeot potlmdDáy p at 
otblkDě prot všlkhDy hotel otvé Hotsey a AelDeury  sl áelrýmd DlDd sjllD Da pdslmD  sm otuva ot
potsáyeotv Dd s užlb.

REZERVACE UrYTOVÁNÍ A SLUŽEr:

1. Rlzlrvakl ubyeotv Dd a la šdkh s užlb v Hotel u a potevrzlDd eéeot rlzlrvakl zl seraDy hotel u jl 
motžDé pdslmDě  ej. lmad lm. čd el lfotDdkáy

,. Rlzlrvakl sl potvažujl za p aeDotu a z vazDotu v přdpalě  žl Hotel  pdslmDě elly lmad lm 
potevrld Hotseotvd protvlllDotu rlzlrvakd Dlbot aueotmatkáé lmad otvé potevrzlDd elDlrotvaDé 
přds ušDým otD dDl rlzlrvačDdm syseémlm.

3,. Rlzlrvakl jl lotáotDčlDa potmotkd p aelbDd áarey Dlbot uhrazlDdm z  othy vl výšd otbjllDaDéhot 
ubyeotv Dd a s užlb. Mothotu býe seaDotvlDy dDldvdlu  Dd potlmdDáy.

4. V přdpalě  žl Hotel  Dlbot Hotse Dlsp Dd potlmdDáy  áelré jsotu uvlllDy v botlu 3,.  Hotel  Dlmusd 
ubyeotv Dd a s užby potsáyeDotue.

0. Úlajl  áelré jsotu uvlllDy Da potevrzlDd rlzlrvakl jsotu z vazDé prot otbě seraDy

CENY  STORNOVACÍ A HLATErNÍ HODMÍNKY:

1. ClDa jl uvlllDa za potáotj Da jllDu Dotk  včleDě sDdlaDě  potául Dlzvot d hotse jdDaá.
,. V klDě ubyeotv Dd jl zahrDueot DHH vl výšd 11 %. Měsesáý potp aelá vl výšd ,1 CZK/otsotba Da 

Dotk jl zahrDue v klDě ubyeotv Dd.
3,. ZrušlDd potevrzlDé rlzlrvakl jl motžDé učdDde potuzl pdslmDotu fotrmotu  elly lmad lm. HřlsDý 

způsotb zrušlDd rlzlrvakl jl laDý rlzlrvačDdm syseémlm  áelrý by  prot rlzlrvakd využde.
4. Hřd zrušlDd rlzlrvakl  áelr  by a zal Da přls lxelrDd potsáyeotvael l (Dapř. bototádDe.kotm) jl 

DueDé rlzlrvakd zrušde eaáeéž přls eothoteot potsáyeotvael l způsotblm  áelrý potsáyeotvael  
vyžalujl a za potlmdDlá rlzlrvakl.

0. ZměDa rlzlrvakl  ej. přlsuD otbjllDaDýkh s užlb Da jdDý elrmdD jl potvažotv D za zrušlDd 
půvotlDd rlzlrvakl a řdld sl seljDým rlždmlm jaáot zrušlDd rlzlrvakl.

62. Ubyeotv Dd jl motžDé uhralde v hoteotvotst  aáklpeujlml měDu CZK a EUR. V přdpalě p aeby 
árlldeDd/p aelbDd áareotu bull účeotv Da č seáa v měDě CZK čd EUR l l vybraDé měDy.

75. Hotl l z áotDa ot lvdllDkd eržlb jl protl vajdkd potvdDlD vyseavde áupujdkdmu účelDáu. Z rotvlň jl 
potvdDlD zalvdlotvae přdjaeotu eržbu u spr vkl laDě otD dDl  v přdpalě elkhDdkáéhot výpaláu paá 
Dljpotzlějd lot 48 hotldD.

8. Hotel  sd vyhrazujl pr vot přllběžDé přllaueotrdzakl áarey Hotsea až lot výšl kl áotvé č seáy za 
ubyeotv Dd.

9. Hřd zrušlDd rlzlrvakl ,4 přll přdjlzllm (v přdpalě seaDlarlDd rlzlrvakl) Dlbull účeotv D 
ž lDý seotrDot potp aelá

11. V přdpalě vot by DlvraeDé rlzlrvakl m  hotel  pr vot účeotvae 111 % z klDy ubyeotv Dd ályáot dv 
pot vyevotřlDd rlzlrvakl.

11. V přdpalě Dllotjlzlu hotsea jl rlzlrvakl seotrDotv Da a Hotel  jl otpr vDěD účeotvae D á aly Da 
kl ý potbye Hotsea.



HRÁVA A HOVINNOSTI HOSTA:

1. Hotse m  pr vot uždvae rlzlrvotvaDýkh protseotr a jljdkh vybavlDd  seljDě eaá jaáot vybavlDd 
spot lčDýkh protseotr

,. Hotse jl otlpotvělDý za všlkhDy šáotly způsotblDé v potáotjd běhlm potbyeu a sotuh asd s tm  žl 
uhrald přdpalDé D á aly Da otpravy  výměDy Dlbot zv  šeDd čdšeěDd. Výšl úhraly bull určlDa 
hotel lm.

3,. Hotse jl potvdDlD vlšálré z valy a přdpalDé Dllotseaeáy rlá amotvae běhlm svéhot potbyeu v 
hotel u  aby moth a býe sjllD Da D prava.

4. Hotse jl potvdDlD Dljpotzlějd v llD přdjlzlu uhralde D á aly spotjlDé s využdtm ubyeotvakdkh 
s užlb Hotel u  Dljpotzlějd v llD otljlzlu jl paá hotse potvdDlD uhralde otseaeDd D á aly - 
lotp ňáotvé s užby (sauDa  rlseauračDd s užby a jdDé hotel otvé s užby)  Dlby ot- d lothotlDueot 
jdDaá. V přdpalě DluhrazlDd č seáy jl Hotel  otpr vDěD účeotvae otlpotvdlajdkd č seáu z p aelbDd 
áarey hotsea pot jlhot otljlzlu.

0. Hotse můžl otlseotupde otl sm otuvy Da z á alě seotrDotvakdkh potlmdDlá Dlbot v přdpalě  žl Hotel  
Dlpotsáye  Hotseotvd přlllm lothotlDueé s užby otlpotvdlajdkd seaDlarlu hotel u

62. Dotba přdh  šlDd lot hotel u jl otl 10:11 v llD přdjlzlu. Dřdvějšd přdh  šlDd jl motžDé potuzl pot 
lothotlě s Hotel lm a můžl býe zpotp aeDěD.

75. Dotba otlh  šlDd jl lot 1,:11 v llD otljlzlu. HotzlDd otlh  šlDd jl motžDé pot lothotlě s hotel lm a
můžl býe zpotp aeDěDot.

8. Cl ý hotel  jl Dláuř káý. HotrušlDd eothoteot DařdzlDd a áotuřlDd v potáotjd čd protseotr kh hotel u 
otpravňujl Hotel   aby Hotseotvd Daúčeotva  plD  l vl výšd ,11 EUR za vyčdšeěDd potáotjl čd protseotr 
Hotel u. KotuřlDd jl motžDé potuzl přll Hotel lm á mdseě eotmu vyhrazlDým.

9. V rotzmlzd otl ,,:11 a 62:11 jl lotba DotčDdhot á dlu. Chotv Dd  áelré vlll á rušlDd otseaeDdkh hotseů
v lotbě DotčDdhot á dlu  jl přdsDě zaá z Dot (zahrDujl h asdeý pots lkh hulby  el lvdzl  ářdá v 
potáotjdkh  khotlb kh a la šd rušdvé khotv Dd). V přdpalě v žDé potrušlDd eothoteot pravdl a můžl 
hotel  plDa dzotvae hotsey fiDaDčDd potáueu a lot výšl 411 EUR Dlbot  v DueDýkh přdpallkh  vot ae 
pot dkdd.

HRÁVA A HOVINNOSTI HOTELU:

1. Hotel  jl potvdDlD prot Hotsea zajdste ubyeotv Dd Da z á alě přlllm lothotlDueýkh s užlb  áelré 
otlpotvdlajd seaDlarlu Hotel u.

,. V přdpalě  žl Hotel  Dlmůžl Hotsea ubyeotvae Da z á alě přlllm vyevotřlDé a potevrzlDé 
rlzlrvakl  Hotel  m  potvdDDotse zajdste prot Hotsea alláv eDd ubyeotv Dd v jdDém zařdzlDd.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tyeot potlmdDáy jsotu p aeDé otl 1.1.,1,1 a Hotel  sd vyhrazujl pr vot jljdkh změD a Hotse jl 
potvdDlD sl řdlde eěmdeot aáeu  Ddmd potlmdDáamd.

,. Hotel  shrotmažďujl otsotbDd úlajl Hotsea potuzl pot lotbu DlzbyeDě DueDotu lot uáotDčlDd 
potsáyeotv Dd sjllDaDýkh s užlb a eyeot úlajl Dlpotsáyeujl la šdm otsotb m.

REKLAMACE A INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SHORŮ:

1.  K dlDe jl otpr vDěD rlá amotvae u ubyeotvael l áva deu potsáyeDueéhot ubyeotv Dd a/Dlbot s užlb  
potául jljdkh áva dea čd rotzsah Dlbot jdDé potlmdDáy Dlotlpotvdlajd rotzsahu  áva deě a potlmdDá m
uvlllDým v Rlzlrvakd. Ubyeotvael  sl zavazujl blz zbyelčDéhot otlá alu zjdste otáot Dotst 
rlá amakl a v přdpalě otpr vDěDé rlá amakl zablzplčde D pravu valDéhot seavu čd á dlDeotvd 
potsáyeDotue s lvu. Rlá amakd jl á dlDe potvdDlD up aeDde u ubyeotvael l blz zbyelčDéhot otlá alu
pot eotm  kot zjdst valDé potsáyeDut. Na potzlějšd rlá amakl Dlbull br D zřlel .



,. IDfotrmakl ot mdmotsotulDdm řlšlDd spotrů - Subjláelm přds ušDým prot mdmotsotulDd řlšlDd 
spotrů (ADR) mlzd protvotzotvael lm a á dlDelm vyp ývajdkdkh z potsáyeotv Dd ubyeotv Dd a s tm 
sotuvdsljdkdkh s užlb (spoteřlbdel sáé spotry) jl l l § ,1l pdsm. l) z áotDa č. 623,4/199, Sb.  ot 
otkhraDě spoteřlbdel l  v p aeDém zDěDd  Člsá  otbkhotlDd dDsplákl  sl sdl lm Šeěp Dsá  
06275/10  1,1 11 Hraha ,  IČ 111,18629  dDelrDleotv  alrlsa: htp://www.kotd.kz/ Dlbot jdDý 
subjláe potvěřlDý MdDdselrsevlm průmys u a otbkhotlu.

http://www.coi.cz/
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