Drogi Gościu!
Zdarza się, że z pewnych powodów porozumienie między gośćmi a PAFM nie może się
spotkać i niestety anulowane. Aby znaleźć odpowiednią i godziwą rekompensatę dla firmy,
zastosowanie mają wytyczne na przyszłość. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie zarówno
do ustnych, jak i pisemnych zamówień i są obowiązkowe.
Odstąpienie od umowy (anulowanie)
(1) Umowa może zostać anulowana co najmniej na trzy miesiące przed ustaloną datą
przyjazdu przez obydwu osób w formie pisemnej i jednostronnej deklaracji bez uiszczenia
opłaty za anulowanie. Oświadczenie o anulowaniu musi wpłynąć do kontrahenta nie później
niż na trzy miesiące przed uzgodnioną datą przyjazdu gościa.
(Opłata za anulowanie: 0, - EUR)
(2) Najpóźniej na miesiąc przed uzgodnioną datą przyjazdu gościa, umowa może zostać
anulowana przez gościa w formie pisemnej, jednak opłata za rezygnację w wysokości 40%
kwoty za cały okres pobytu musi być uiszczona przez Gość. Oświadczenie o anulowaniu
musi zostać dostarczone przez stronę umowy nie później niż na miesiąc przed ustaloną datą
przyjazdu gościa.
(Opłata za anulowanie: 40% całkowitej kwoty za cały okres pobytu)
(3) Nie później niż na dwa tygodnie przed uzgodnionym terminem przyjazdu gościa, umowa
może zostać anulowana przez gościa w formie pisemnej, jednak opłata za rezygnację w
wysokości 70% kwoty za cały okres pobytu musi zostać zapłacona przez Gość.
Oświadczenie o anulowaniu musi zostać dostarczone przez stronę umowy nie później niż na
miesiąc przed ustaloną datą przyjazdu gościa.
(Opłata za anulowanie: 70% całkowitej kwoty za cały okres pobytu)
(4) Jeżeli różnica między czasem odstąpienia złożonego przez gościa a uzgodnionym
terminem pobytu jest krótsza niż dwa tygodnie, gość może złożyć pisemne zawiadomienie o
anulowaniu, jednak opłata za anulowanie w wysokości 90% kwota za cały okres pobytu musi
być zapłacona przez gościa.
(Opłata za anulowanie: 90% całkowitej kwoty za cały okres pobytu)
(5) Firma ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy gość nie przybędzie do
godziny 18:00 w uzgodnionym dniu przyjazdu, chyba że uzgodniono późniejszy termin
przybycia.
(6) Jeśli gość wpłacił zaliczkę, pokój (pokoje) pozostają zarezerwowane do godziny 12:00
następnego dnia.

Najemcy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody!
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