Obstarávateľ: Tradičné Družstvo

Číslo zmluvy: ..........

Prevádzka: Levočská 1675/3A,
064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Sídlo: J.Kráľa 21, 960 01 Zvolen
IČO: 52 945 715 DIČ: 2121186639

vyplní HOLIDAY TD

Zmluva o krátkodobom prenájme ubytovania
Termín
nástupu a
termín
odchodu:

Názov ubyt.zariadenia:

Počet dní /
nocí:

Adresa a tel.kontakt

Objednávateľ:
Meno a priezvisko / Názov
firmy

Ičo/Ič
DPH/R.č.

Adresa, mobil, e-mail

Zoznam ubytovaných hostí:

Cena celkom v
EUR:

Poznámky:

Kontaktný pracovník
TD

Barbora Zágorová, pv@td-coop.eu,
+421 910 633 017
Podpis objednávateľa/klienta:

Dňa:
Podpis prenajímateľa
prebehol elektronicky pri
vykonaní objednávky.

fi

Objednávateľ/klient svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí s rozsahom zakúpených služieb podľa tejto
„Zmluvy o prenájme ubytovania“, bližšie špeci kovaných na webstránke lastminute4you.eu (ďalej len
HOLIDAY TD), z ktorej bola vykonaná objednávka. Ďalej potvrdzuje, že bol oboznámený a súhlasí so
„Zmluvnými vzťahmi“, ktoré sa riadia v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka Zmluva o krátkodobom
nájme ako aj objednávateľ (resp. všetci hostia) bol oboznámený s rozsahom podmienok ubytovania
a ubytovacím poriadkom, so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú storno podmienky.
S uvedenými podmienkami súhlasia aj spolu ubytované osoby, ktoré objednávateľ bude o rozsahu
podmienok povinne pred nástupom informovať, ktoré musia byť riadne nahlásené a sú zodpovedné za
všetky prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť na pobyte. Podpísaná osoba oboznámi týchto účastníkov
prenájmu ubytovania so všetkými informáciami k pobytu a zároveň ručí za zmluvné záväzky hostí ako za

svoje vlastné. Objednávateľ/klient a všetci hostia tiež súhlasia, aby údaje o ich osobách boli spracované
v zmysle platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov v informačných systémoch HOLIDAY TD.
Objednávateľ/klient berie zodpovednosť za hnuteľný majetok a inventár apartmánu a ručí za jeho
poškodenie. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo odcudzenia je povinný uhradiť túto škodu na svoje
náklady( t,j,. objednávateľa / klienta ) formou faktúry splatnej do 3 dní od vystavenia faktúry. Neoddeľiteľnou
súčasťou zmluvy je cenník poplatkov pre daný apartmán/izba, s ktorým objednávateľ súhlasí.

