
Ceník pro sezónu 2016-2017 
 

• cena za apartmán pro čtyři osoby 1200,-Kč/NOC 
• cena za apartmán při obsazenosti pěti osobami 1400,- Kč/NOC  

 
V ceně není zahrnuto: 

• závěrečný úklid ve výši 500,- Kč/apartmán/pobyt 
 
V ceně je zahrnuto: rekreační poplatek, spotřeba energií,  uzamykatelná 
lyžárna a kolárna, WI-FI, vlastní  parkoviště. 

V individuálních případech mohou být sjednány množstevní slevy.  

Storno poplatky a zálohy  

Objednávka / předběžná rezervace je vytvořena  
na základě vyplnění elektronického formuláře pro rezervaci ubytování na 
http://www.navysluni-dm.cz – ta je v elektronické podobě zaslána ubytovateli a 
hostovi.  
e-mailové zprávy na adrese ubytovatele : rezervace@navysluni-dm.cz 
ústně – telefonicky nebo bez předchozí rezervace. 

 
Objednávka se stane závaznou rezervací složením zálohy/celé ceny za 
ubytování v případě, že zálohová faktura není vystavena na účet ubytovatele ve 
výši, uvedené v předpisu k platbě, který je zaslán spolu s potvrzením objednávky 
na e-mail hosta uvedený při zadání rezervace.  
 
Záloha činí 50% ceny kalkulované za rezervovaný pobyt. Ve výjimečných 
případech lze sjednat individuální výši zálohy, nejméně však 20% z kalkulované 
celkové ceny. 
 
Doplatek do 100% ceny pobytu musí být uhrazen (připsán na účet) nejpozději 30 
dnů před datem zahájení pobytu dle závazné rezervace, pokud nebude 
dohodnuto jinak. Není-li celková cena za ubytování  uhrazena nejpozději 30.den 
před nástupem na pobyt, rezervace zaniká. Ubytovateli v tomto případě vzniká 
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši : 
  

• 50% výše zálohy (rozdíl zaplacené úhrady a smluvní pokuty bude vrácen 
na účet hosta)   

• 100% výše zálohy, pokud byla dohodnuta záloha nižší než obvyklých 50%  
 
 
V případě stornování rezervace ze strany hosta bude hostovi  vrácena část 
úhrady v souladu s níže uvedenými storno podmínkami. 
 
 
 



Storno podmínky 
 
V případě zrušení závazné objednávky ze strany hosta jsou hostovi  účtovány 
tyto smluvní storno poplatky, které snižují výši vrácené zaplacené úhrady: 
 
V případě zrušení rezervace více než 30 dní před nástupem činí poplatek 50% 
výše zálohy (rozdíl zaplacené úhrady a storno poplatků bude vrácen na účet 
hosta)  Pokud byla dohodnuta záloha nižší než obvyklých 50%, je tato záloha 
nevratná. 
 
V případě zrušení rezervace méně než 30 dní před nástupem činí poplatek 100% 
kalkulované celkové ceny za ubytování (uhrazená záloha nebude vrácena)  
 
V případě zkrácení pobytu ze strany hosta se částka za nevyčerpané dny nevrací. 
 
 


