DOMOVNÍ ŘÁD
Podmínky pro ubytování:
Vážení hosté, věnujte prosím pár minut Vašeho času k přečtení
domovního řádu našeho pensionu a jeho dodržování.
1. Každý host, který se chce ubytovat v pensionu musí při příjezdu předložit průkaz totožnosti (pas,
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občanský průkaz). V případě nepředložení těchto dokladů není ubytovatel povinen hosta
ubytovat. Řidičský průkaz, karta pojištěnce a jiné doklady nebudou brány v potaz.
Pension výhradně slouží pouze pro hosty ubytované v Pensionu u Labe
O případných návštěvách musí host informovat majitele pensionu.
V celém pensionu platí přísný zákaz kouření. Využijte prostor tomu určených.
V případě porušení tohoto zákazu je ubytovatel oprávněn k okamžitému zrušení pobytu.
Vyhrazený prostor je před vstupem do objektu pensionu.
Podnapilé hosty neubytováváme.
Platební podmínky - hosté platí ubytování v den odjezdu
( není - li uvedeno jinak) v hotovosti nebo kreditními kartami, případně na fakturu.
Po 22.00 hodin platí v celém objektu pensionu noční klid.
Hosté pensionu se nachází v soukromém objektu na soukromém pozemku.
Host dostane při ubytování klíče od pokoje a od hlavního vchodu do pensionu, které je povinen
při odjezdu odevzdat personálu pensionu. Za ztrátu těchto klíčů účtujeme jednorázovou částku
1000, -Kč slovy jedentisíckorun.
Při delším pobytu se ubytovatel zavazuje provádět pravidelný úklid pokoje a po každém třetím
dnu vymění ložní prádlo.
Vybavení pokoje je majetkem firmy Empla spol s r.o., jakékoli jeho poškození či krádež uhradí
host v plné výši.
Prostory snídárny slouží hostům pouze v době od 07:00 do 09:00 hodin dopoledne. Mimo tento
vymezený čas bude snídárna otevřena pouze po předběžné domluvě
s majitelem objektu.
Rezervace pokojů držíme do 21.00 hodin. Po tomto čase ( není - li domluveno jinak) rezervaci
pokoje rušíme a přenecháváme dalším zájemcům.
Hosté jsou povinni vyklidit pokoj do 10:00 hodin z důvodu úklidu a přípravy pokoje na další den.
Parkoviště před pensionem je též soukromým pozemkem firmy Empla spol s.r.o., slouží pouze pro
ubytované hosty, uzavírá se od 21.00 do 06.00 hodin z důvodu větší bezpečnosti vozů našich
hostů. V tuto dobu používejte pro vstup do pensionu
branky u hlavního vchodu. Pokud hosté potřebují odjet dříve, sdělte to prosím personálu
pensionu. Děkujeme za pochopení
Vybavení pokoje je majetkem firmy Empla spol. s r.o., jakékoliv poškození hradí host v plné výši.
Děkujeme, že respektujete naše podmínky pro ubytování, jelikož se jedná o Vaši bezpečnost
i bezpečnost ostatních hostů tohoto ubytovacího zařízení.

Děkujeme za Vaši návštěvu a budeme se těšit na příští setkání
v našem pensionu.
Pension u Labe. K Labi 627, Hradec Králové 500 11

