clavská
(dále jen l
) upravují vzájemný smluvní vztah mezi
která pobyt v lázních objednává (dále jen klient ).

OR Krajského soudu v
a fyzickou osobou,

I.
Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu
Klient si objednává pobyt v lázních písemnou objednávkou, kterou podává l
podanou

faxem,

 jméno a

-mail), státní
-



b),
, místo (hotel nebo penzion) a kategorie pokoje.
nezahrnuté v

 d

ient vázán.
smlouvy.
Zasláním objednávky lázním

nimi souhlasí. Tyto podmínky

ujednání mezi smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Jednotlivá ustano
potvrzené objednávce.
II.

Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:


 kdykoliv
podmínek v souladu s
 reklamovat vady po
Klient je povinen:

 zaplatit lázním v



VIII

á

1



III.

Povinnosti lázní ke klientovi

 potvrdit klientovi objednaný pobyt a poskytnout k

 v
po
poplatky

pobytu
i do 14 dní

IV.
platném katalogu, ve speciálních nabídkových
listech, ceníku nebo na webu www.lednicelazne.cz. V
v

-li

pobyt probíhat v

den nástupu

www.lednicelazne.cz
V

dnávka, bude klientovi

na
klient s

klient právo od smlouvy odstoupit do 3 pracovních dní od oznámení
od smlouvy
pobytu

standardním stornovacím podmínkám.
provádí klient
není-li
jinak. Je-li pobyt objednán
3 pracovních dní
pobytu. Ú
Je-

í
v potvrzení pobytu stanoveno
do
potvrzení
,

den nástupu na pobyt.
Podmínkou pro vystavení dárkového poukazu je zaplacení 100% ceny dárkového poukazu. Zakoupené
Prodlou

za poplatek

ce

2

-

-

v
o
-7702290227/0100 u K
o SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
o IBAN: CZ6001000000437702290227
o
platební kartou v recepci hotelu Perla
platbou v hotovosti v recepci hotelu Perla

Nebudeodstoupit. Nezaplacením pobytu
V

V
kartou nebo platbou v hotovosti), musí být úhrada pobytu provedena v
poslední den

V.
Potvrzení pobytu
K
údaje:
- termín a název pobytu
- druh stravování
- cenu pobytu
Klient je povinen zkontrolovat správnos

VI.

Nástup na pobyt
pobytu.

VII.

3

3
Poplatek za rezervaci konkrétního pokoje se nevztahuje pouze na pokoj pro imobilní pacienty.
Splatnost poplatku za rezervaci konkrétního pokoje je 14 dní od data potvrzení pobytu. Nebude-li úhrada
provedena v
V
procedury v rámci pobytu.

pouze jedné
s
ány

závislosti na objednaném pobytu. V den nástupu
ostatní dny v
, v den odjezdu do 10

hodin. V
10
Za
Za p
proceduru. Tyto poplatky
Pokud z provozních
poplatek klientovi vrácen. K

1
1
pobytem.

Pokud klient z
kontraindikací apod.) nemá nárok na

.

VIII.

podmínky

Lázním vzniká nárok na zaplacení
délky doby mezi dnem storna a prvním dnem potvrzeného pobytu.
í
to za poplatek ve v
Dojdepobytu a nastoupí-

í

okolnosti
). Podmínkou je nastoupení na pobyt v
stornovaného termínu nástupu na pobyt. Nevztahuje se na pobyty v termínu do 27. 12. do 2. 1. následujícího
roku.

4

Stornovací poplatky:

bez poplatku
10%,

29

14

50%

7

70%

nebo nenastoupení na pobyt

100%

celkové, tj. sjednané ceny pobytu.

V
pobytu s
V
lázní. V

-li klient
s

IX. Reklamace
V
objednaná
deklarované
v

e sjednan

5

tak aby mohla být sjednaná náprava
v
zkonzumováním
s klientem písemnou rekl

. Nebude-

tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s

Klient je povinen poskytnout
Nastanou-li okolnosti,
ceny nebo slevu z
X.
podmínky. Smluv
podmínkami platnými v

a více osob, které ma
budou specifikovány v potvrzení pobytu.

stránkách lázní www.lednicelazne.cz.
Podáním objednávky
Osobní údaje klienta uvedené v
ve

ým
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