
Drodzy Goście… 
 
W naszym apartamencie obowiązuje zakaz palenia. 
Przylot i odlot: 
 
Mieszkanie jest gotowe do zamieszkania od godziny 14.00 w dniu przyjazdu. 

W dniu wyjazdu prosimy o wyczyszczenie apartamentu do godziny 10:00 (wyjątki 
patrz "Późne wymeldowanie"). Uprzejmie prosimy o odłożenie wszystkich używanych 
naczyń z powrotem do szafek. 

Łazienka 
 
Prosimy o wytarcie płytek i szkła pod prysznicem po kąpieli, aby uniknąć osadzania 
się kamienia. 

Pod prysznic i toaletę nie wolno wrzucać ani wylewać produktów higienicznych, 
śmieci, resztek, szkodliwych płynów, tłuszczów itp. 
 
uszkodzić 

Nikt celowo nie niszczy rzeczy. Jednak każdemu może się zdarzyć, że coś się 
zepsuje. W takim przypadku prosimy o natychmiastowe zgłoszenie nam szkody, 
abyśmy nie zauważyli tego dopiero po wyjeździe podczas sprzątania końcowego. 

Gość odpowiada za szkodę w wysokości kosztów wymiany (odpowiedzialność 
prywatna gościa). 
 
pościel 

Zapewniamy pościel na czas pobytu. Nie musisz wycofywać referencji przed 
wyjazdem. W przypadku pobytów trwających 14 dni lub dłużej, z przyjemnością 
zmienimy pościel w międzyczasie. 
 
płacić 

Całą kwotę najmu należy uiścić gotówką przed/w momencie wprowadzenia się do 
mieszkania. 
 
kołdra wełniana  

W mieszkaniu w salonie koce. Przeznaczone są tylko do użytku w pomieszczeniach i 
na taras. Prosimy nie używać ich jako koców piknikowych. 
 
sprzątanie końcowe 

O ile nie uzgodniono inaczej, koszty sprzątania końcowego pokrywane są 
zryczałtowaną stawką 60 euro. Obliczane są na podstawie normalnego wysiłku 



czyszczenia. W dniu wyjazdu mieszkanie należy posprzątać, prosimy o 
odseparowanie śmieci. 

Jeśli w dniu wyjazdu nadal występują szczególnie ciężkie, nietypowe zabrudzenia, 
zostanie to naliczone po kosztach. 
 
obciążenie 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe należące do 
gościa/gości. 
 
ręczniki 

Na czas pobytu zapewniamy Państwu ręczniki do łazienki. W przypadku pobytów 
dłuższych niż 7 nocy otrzymasz bezpłatną zmianę ręczników. 
 
prawa zamieszkania 

W pewnych okolicznościach może być konieczne, aby wynajmujący wszedł do domu 
wakacyjnego bez wiedzy gościa. 
 
zwierzęta domowe 

W apartamencie nie mogą przebywać zwierzęta. 
 
W-LAN  

W apartamencie można bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do 
Internetu (W-LAN). 
 
dzieci 

Rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci. 

Na życzenie udostępniamy bezpłatnie łóżeczko turystyczne wraz z pościelą. Po 
prostu daj nam znać, czego potrzebujesz podczas rezerwacji. Posiadamy również na 
stanie krzesełko do karmienia i regulację deski sedesowej dla dzieci. 
 
kuchnia  

Jeśli zmywarka nie jest w pełni załadowana, skorzystaj z programu skróconego. 

Do zlewu nie wolno wrzucać śmieci, resztek jedzenia, szkodliwych płynów, tłuszczów 
itp. 
 
zakończenie 

W przypadku kilkukrotnego naruszenia warunków najmu Wynajmujący może 
jednostronnie wypowiedzieć umowę najmu, a gość musi niezwłocznie opuścić 
apartament. W takim przypadku nie przysługuje zwrot ceny najmu. 



 
wietrzyć 

Aby uniknąć tworzenia się pleśni, prosimy o odpowiednią wentylację pomieszczeń, 
przynajmniej raz dziennie przez 5-10 minut, a zwłaszcza po kąpieli. 
 
śmieci 

Ponieważ jesteśmy zobowiązani do segregacji odpadów, prosimy o pomoc w tym. 

-> Materiał opakowania: żółty kosz (wszystkie opakowania z zieloną kropką) 

-> papier 

-> Odpady resztkowe (resztki jedzenia, wszystko, co nie mieści się w dwóch 
pierwszych kategoriach) 

Dostarczamy dla Ciebie worki na śmieci. 

Prosimy o samodzielne wyrzucanie zużytego szkła, szklane pojemniki znajdują się w 
odległości ok. 200 m (na ścieżce ogrodowej). 
 
dodatkowe koszty 

Woda, prąd, ogrzewanie i śmieci w cenie wynajmu. Prosimy o oszczędne korzystanie 
ze wszystkich zasobów. 
 
parking 

Możesz zaparkować bezpośrednio przed apartamentem, inne publiczne miejsca 
parkingowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Zapewnienie gościowi miejsca parkingowego nie skutkuje zawarciem umowy o 
przechowanie. 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów 
mechanicznych zaparkowanych lub manewrowanych na terenie nieruchomości i ich 
zawartości, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. 
 
obniżka ceny 

Nie przysługuje prawo do obniżenia ceny w przypadku krótkotrwałej awarii 
umeblowania, użyteczności publicznej lub działania siły wyższej. Prosimy o 
natychmiastowe poinformowanie wynajmującego o wszelkich usterkach w domu 
wakacyjnym. Gość daje wynajmującemu rozsądny termin na usunięcie wad. 
 
palenie 
 
Palenie jest surowo zabronione w naszym mieszkaniu wakacyjnym. Uszkodzenie 
oznacza, że musimy obciążyć Cię opłatą za uszkodzone przedmioty według wartości 
wymiany. 



Istnieje możliwość palenia na tarasie. Prosimy nie wyrzucać resztek na posesji, ale 
do popielniczki i po schłodzeniu do pozostałych odpadów. 
 
czyszczenie 

Jeśli kiedykolwiek zdarzy Ci się niefortunna sytuacja, prosimy o jej natychmiastowe 
wyeliminowanie. Materiały do wycierania i czyszczenia są dostępne w pomieszczeniu 
gospodarczym. 
 
Buty 

Prosimy nie chodzić w butach ulicznych w mieszkaniu. 
 
należyta staranność 

Prosimy naszych Gości o troskę o wynajmowaną nieruchomość. 

Drzwi wejściowe powinny być zawsze zamknięte. Wychodząc z mieszkania prosimy 
o zamykanie wszystkich okien i drzwi tarasowych. 
 
late Check- out  

W przypadku późnego wymeldowania zapytaj nas o możliwości i warunki. 
 
odwołania  

anulowanie rezerwacji 

-> Bezpłatna anulacja do 2 miesięcy przed przyjazdem 

-> do 1 miesiąca 50% opłaty za anulowanie 

-> do 14 dni opłata za anulowanie 80% 

Zalecamy wykupienie ubezpieczenia od rezygnacji z podróży. 
 
taras i teren zewnętrzny 

Po użyciu i przed wyjazdem należy wyczyścić zużyty grill węglowy, wyczyścić ruszt 
grilla i wyrzucić popiół. 

Prosimy o zabranie ze sobą poduszek do siedzenia do mebli 
ogrodowych/ogrodowych, kiedy ich nie używasz, zwłaszcza na noc. 
 
Woda pitna 

Nasza woda z kranu ma jakość wody pitnej. Butelka uzdatnionej wody z naszego 
własnego systemu filtrującego z technologią odwróconej osmozy jest dostępna jako 
prezent (its-wasser.de; Matthias Kunze: pure-vita@t-online.de). Zapraszamy do 
uzupełniania u nas butelki każdego dnia. 


