
Ogólne warunki domku  „U PEPANA” 

 
1. Niniejsze ogólne warunki handlowe określają prawa i obowiązki stron umowy, które 

powstają w związku lub na podstawie umowy o zakwaterowaniu zawartej przez 

internet między wynajmującym a osobą zakwaterowaną. 

 

2. Kwaterodawca Josef Jośt apartament Velke Petrovice 36, Police nad Metuji 54954 

 

REGON 16277767, jest właścicielem nieruchomości na działce nr727, na której 

znajduje się budynek nr 359 w urzędzie katastralnym Trutnova oraz ogród na działce 

nr 2143/3 zarejestrowany w akcie własności nr 535 dla gminy Velke Svatonovice, 

którą jest upoważniony do tymczasowego zakwaterowania. 

 

3. Przedmiotem oferty jest krótkotrwałe zakwaterowanie w całym domku 

wymienionym w pkt. 2 

 

 

 

1. Wyposażenie i dyspozycja domku 

 

a) Pomieszczenia piwniczne – 4 kosze do segregacji odpadów, lodówka 

samoobsługowa, stojak na buty, pralka automatyczna Gorenje 7kg, . 

b) Kuchnia w domku – 2x lodówka, płyta grzewcza, piekarnik konwekcyjny, okap, 

zmywarka w zabudowie, kuchenka mikrofalowa, krajalnica, toster, mini grill, 

trzepaczka, blender ręczny, kosz i wspólne wyposażenie kuchni. 

c) Jadalnia – stół jadalny, 8 krzeseł, ekspres do kawy De Longhi, ozdobny kosz, stolik 

kawowy, szafka. 



d) Część dzienna – komplet wypoczynkowy narożnik, 2 fotele rattanowe, 3 szafki, 2 

stoliki RTV, stolik kawowy, telewizor Samsung 165 cm, kominek Werner. 

e) Ogród zimowy – rattanowy komplet wypoczynkowy    ( sofa , 2 fotele, stół), duży 

stół, urządzenie chłodzące Liidl, poduszka. 

f) Łazienka – prysznic, WC , umywalka z szafką, 

g) Przedpokój – szafa wnękowa, odkurzacz. 

h) Przedsionek – dwie ściany z lustra 

Na piętrze znajdują się trzy sypialnie: 

a) W pierwszej sypialni mieści się podwójne łóżko, telewizor 80cm, 2 stoliki, 2 lampy, 

szafa w zabudowie. 

b) W drugiej sypialni telewizor 80cm, Wi-Fi, 2 komody, 1 lampa, do dyspozycji 2 

dziecięce łóżeczka. 

c) Trzeci trzyosobowy pokój, TV 80cm, 2 lampki, 2 stoliki, wbudowana szafa i odkurzacz 

 

 

2. Prezentacja domku na stronie internetowej ma charakter poglądowy i może 

nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. 

 

3. Maksymalna ilość miejsc noclegowych to 9.             Miejsca parkingowe na terenie 

posesji pomieszczą 3 osobowe auta. 

 

4. Wyposażenie zewnętrzne na sezon letni. 

- miejsce siedzące przy grillu, grill z wędzarnią, przenośne               ognisko, miejsca siedzące 

pod pergolą, altana dla dzieci piaskownica, kryty basen , zadbany ogród. 

 

 

II. Rezerwacja, odstąpienie od umowy, zadatek rezerwacyjny. 

 



1. Osoby zainteresowane noclegiem proszone są o dokonanie rezerwacji droga mailową   

upepana@gmail.com lub przez inne strony internetowe. 

2. Wynajmujący przyjmuje rezerwację i zawiera umowę tylko z osobami pełnoletnimi. 

3. Jeżeli wynajmujący otrzyma rezerwację, prześle zainteresowanemu ( osobie 

zakwaterowanej) potwierdzenie rezerwacji. Jeżeli wnioskodawca nie otrzyma 

potwierdzenia rezerwacji od wynajmującego w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji 

taką rezerwację uważa się za anulowaną. 

4. Właściciel ma prawo odmówić rezerwacji w każdym czasie bez podania przyczyny lub 

anulować potwierdzenie rezerwacji do momentu jej dokonania. 

5. W momencie potwierdzenia rezerwacji między wynajmującym a gościem zostaje 

zawarta umowa o zakwaterowaniu. 

6. Osoba rezerwująca ma prawo odstąpić od umowy noclegowej w terminie 14 dni od 

dnia jej zawarcia, jeżeli w tym terminie nie odstąpi od umowy, zobowiązana jest do 

wpłaty zadatku umownego na podstawie przesłanych przez nas dyspozycji 

rezerwacyjnych. Uznanie zadatku na koncie wynajmującego jest równoznaczne z 

zapłatą. 

 

O otrzymaniu zadatku i późniejszym potwierdzeniu rezerwacji właściciel informuje 

telefonicznie lub 

 e-mailem. 

 

Aby odstąpić od umowy właściciel udostępnia wzór formularza odstąpienia od 

umowy zgodnie z Rozporządzeniem Rzadu 363/2013 sb. , które otrzymasz na żądanie. 

 

7. Gość zobowiązany jest wpłacić resztę ceny za nocleg na konto wynajmującego 

najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem pobytu w domku. W przypadku niedotrzymania 

terminu zadatku lub wpłacenia pozostałej części właściciel ma prawo wycofać się z 

umowy bądź nie dopuścić do rozpoczęcia najmu domku. 

 

8. Osoba przebywająca w domku nie może podnajmować lub udostępniać domku 

osobie nie wymienionej w umowie najmu. Chyba , że uzgodniono inaczej z 

usługodawcą. 

mailto:upepana@gmail.com


 

9. Zgłaszający (osoba zakwaterowana) podaje dobrowolnie dane osób, które będą 

korzystać z domku, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer 

telefonu, e-mail. Wynajmujący jest uprawniony do wykorzystywania danych 

osobowych wyłącznie w celu realizacji procesu zakwaterowania lub w dalszej 

komunikacji, w tym komunikacji do właściwych organów administracji państwowej w 

celu zgłoszenia zakwaterowania 

 

10. Lokatorowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku, gdy informacje zostały podane błędnie lub niekompletnie. Najemcy nie 

przysługuje wtedy zwrot ceny. 

 

11.  

 

III.  Ceny za zakwaterowanie i usługi. 

 

1. Cena za noclegi i usługi podana jest w cenniku, który stanowi część niniejszych 

warunków ogólnych. Zapłata za nocleg jest określona w artykule 7 

 

2. Opłata za rozwiązanie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez osobę 

zakwaterowaną w inny sposób niż prawne odstąpienie w rozumieniu                 

art.II  ust. 6 jest egzekwowana w następujący sposób 

a.) 30 dni lub więcej przed datą rozpoczęcia -25% ceny za zakwaterowanie pomijając 

zaliczkę 

b.) 29-14 dni przed rozpoczęciem -50% ceny za zakwaterowanie pomijając zaliczkę 

c.) 13-7 dni przed rozpoczęciem -75% ceny za zakwaterowanie pomijając zaliczkę 

d.) 6 lub mniej dni przed datą rozpoczęcia -100% ceny za zakwaterowanie pomijając 

zaliczkę 

3. Lokatorowi przysługuje prawo zatrzymania wniesionej opłaty rezerwacyjnej w 

całości na pokrycie poniesionych wydatków związanych z odstąpieniem od umowy 

przez najemcę 



 

III. ust 3 nie dotyczy osób przybywających przez portal BOOKING.COM i 

podobnych portali noclegowych. 

 

4. Zużycie energii elektrycznej nie jest wliczone w cenę noclegu. Odczyt jest 

zapisywany w dzień transferu. Aktualna cena elektrycznej jest zgodna z 

obowiązującą taryfą. 

 

5. Opłata za zużyte drewno opałowe wynosi               2500 CZK/M3 

 

 

6. Opłaty miejscowy na rzecz gminy pobierane są zgodnie z taryfikatorem gotówką 

po przyjeździe. 

 

          IV. Kwota główna ( depozyt) 

Lokator zobowiązany jest do wniesienia kaucji w wysokości 3000CZK . Wynajmujący zwróci 

osobie zakwaterowanej kaucję w całości jeżeli stwierdzi, że domek nie został uszkodzony 

(łącznie z wyposażeniem wewnętrznym i zewnętrznym) oraz jeśli zostanie dotrzymana 

umowa dotycząca sprzątania domku przed oddaniem go. W przypadku uszkodzenia mienia 

lub zaistnienia innego powodu usługodawca ma prawo pobrać kwotę adekwatną do wartości 

poniesionej szkody. Jeżeli szkoda przewyższa kaucję, osoba zakwaterowana jest zobowiązana 

do pokrycia w całości szkody na miejscu przed swoim wyjazdem. W przypadku gdy szkoda 

przewyższa wartość 5000 CZK i nie ma natychmiastowego porozumienia między stronami 

umowy w sprawie naprawienia szkody, konieczne będzie oczekiwanie na przyjazd policji lub 

podpisaniu protokołu szkody. 

Kapitał może być wykorzystany na pokrycie wydatków związanych z faktycznym zużyciem 

energii elektrycznej. 

 

V. Prawa i obowiązki osoby zakwaterowanej 

1. Najemca zobowiązuje się  do korzystania z domku w taki sposób, aby go nie uszkodzić oraz 

nie uszkodzić wyposażenia , które jest jego częścią. 

Najemca zobowiązany jest do posprzątania i bieżącej konserwacji domku oraz podjazdu. 



2. Osoba wynajmująca domek jest uprawniona do korzystania z domku z osobami, które są 

wymienione w rezerwacji. 

3. Najemca jest zobowiązany oddać domek wynajmującemu lub wyznaczonej przez niego 

osobie w stanie w jakim go nabył czyli posprzątany i uporządkowany. W przypadku 

niewykonania sprzątania w ocenie wynajmującego, najemca ma prawo potrącić 2000CZK z 

kaucji. 

4. Domek będzie zawsze przekazywany przez lokatora w stanie czystym i nadającym się do 

prawidłowego użytkowania. Wszystkie usterki bądź uszkodzenia wyposażenia domku należy 

niezwłocznie zgłaszać właścicielowi, tak aby można było dokonać naprawy w odpowiednim 

czasie przed pojawieniem się następnych najemców. 

5. W domku obowiązuje zakaz palenia świec, używania fajerwerków wewnątrz lub w pobliżu 

domku oraz jakiegokolwiek obchodzenia się z otwartym ogniem (z wyjątkiem kominka z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa) 

6. Najemca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości na terenie posesji i 

najbliższym otoczeniu ( narzędzia porządkowe w cenie najmu) oraz do zdania obiektu w 

takim stanie, w jakim go otrzymał. Jeżeli tego nie zrobi właściciel ma prawo potrącić 

rozsądnej kwoty z kaucji. 

7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie się osób, które będą z nim dzielić 

domek i które go tu odwiedzają. A w przypadku kiedy osoby trzecie wyrządzą jakieś szkody to 

najemca ponosi koszty jak gdyby on sam je spowodował. 

8. Najemca jest zobowiązany do zapobiegania aby w domku nie nastąpiły żadne szkody. W 

przypadku powstania szkody lub zagrożenia jej wystąpieniem jest zobowiązany do 

natychmiastowego poinformowania wynajmującego i zadbania o to by rozmiar szkody był jak 

najmniejszy lub aby do szkody w ogóle nie doszło. 

W przypadku szkód, które nie powstały lub nie były wynikiem działań osoby zakwaterowanej, 

osobie zakwaterowanej przysługuje zwrot kosztów poniesionych na wydatki związane z 

zapobiegnięciem szkody. 

 

W ramach zapobiegania szkodom wynajmujący w szczególności: 

a. Zobowiązany jest traktować domek i jego otoczenie z szacunkiem. W domku chodzić 

w obuwiu domowym. 

b. Ogrzewać domek tylko drewnem . Palenie różnego rodzaju odpadków jest 

zabronione. 



c. Popiół z paleniska wynosić do blaszanej beczki z pokrywką. Beczka musi być zawsze 

zamknięta a popiół nie może się tlić. 

d. Nie gromadzić odpadów w domku lecz regularnie wynosić je do koszy na segregację. 

e. Nie wolno nosić w domku broni i amunicji, ani przechowywać ich w sposób 

umożliwiający natychmiastowe jej użycie. Nie wolno przechowywać ani wytwarzać 

środków odurzających, psychotropowych Lu trucizn. Dozwolone jest przyjmowanie 

tylko środków, które zostały przepisane przez lekarza. 

f. Wynajmujący jest poinformowany że z urządzeń technicznych ( oświetlenie, ekspres 

do kawy, telewizor, wyposażenie kuchni) należy korzystać według przepisów BHP. 

Bierze na siebie pełną odpowiedzialność za przestrzeganie tych przepisów i 

zobowiązuje się do przypilnowania aby sprzęty nie były obsługiwane przez osoby 

nieprzeszkolone lub niekompetentne w tym zakresie. 

g. Nie wolno dokonywać zmian w domku. Przestawiać mebli i innego wyposażenia bądź 

wynosić na zewnątrz. 

h. Przestrzegać ścisłego zakazu palenia papierosów w domku. 

i. Korzystać z kominka zgodnie z zaleceniem wynajmującego ( patrz regulamin 

zakwaterowania)         

                                                                                                    9. Jeżeli najemca wyrządzi 

takie szkody, że domek zostanie wyłączony z użytkowania, zobowiązany jest do 

pokrycia wszystkich kosztów związanych z naprawą. Zapłacić całkowity zysk jaki 

przyniósłby domek za okres kiedy był on wyłączony z użycia. Zysk liczony jest jako 

suma dni kiedy domek był wyłączony z eksploatacji razy 3000CZK 

10. Pobyt zwierząt domowych jest zabroniony. 

11. Zakwaterowany nie może dalej przekazywać domku osobom innym niż zawarte w 

umowie najmu. 

12. Przejmując domek najemca jest zobowiązany do zapoznania się z takimi informacjami jak: 

gdzie znajduje się główny zawór zamykający dopływ wody, główny wyłącznik prądu oraz 

gaśnica. 

13. Najemca korzysta z domku na własne ryzyko. Za kontuzje, uszkodzenia ciała lub 

zniszczenie mienia osoby zakwaterowanej ( odpowiedzialność za szkodę na zdrowiu 

wyrządzoną osoby trzeciej) za kradzież bagażu podczas pobytu, a także za szkodę 

(przedwczesne zakończenie pobytu) spowodowaną przez czynniki naturalne żywiołów (mróz, 

śnieg, lód, woda, wiatr itp.) lub klęsk żywiołowych nie ponosi odpowiedzialności właściciel. 

14. W tym celu właściciel zaleca wykupić dodatkowe ubezpieczenie na życie na czas wyjazdu. 



 

VI. Prawa i obowiązki usługodawcy 

 

1. Wynajmujący zobowiązuje się do należytego i terminowego wydania przedmiotu 

zakwaterowania najemcy. Pościel, podstawowe środki higieny i czystości wliczone są 

w cenę noclegu. 

2. Najemca lub osoba przez niego wytyczona ma prawo wejść do środka domku w 

ramach oględzin i sprawdzenie jego stanu, jeżeli podejrzewa poważne naruszenie 

zasad zakwaterowania. 

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez najemcę lub 

osoby razem z nim zakwaterowane. 

 

VII. Natychmiastowe rozwiązanie umowy. 

 

Właścicielowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym lub niewpuszczenie do domku w takich przypadkach jak: 

1. Liczba osób wchodzących do domku przekracza liczbę osób jaką pomieści domek 

tj. 9 łóżek i 2 łóżeczka dziecięce, albo większa liczba osób niż była zgłoszona przy 

rezerwacji. 

2. Nastąpi samowolne zwiększenie liczby osób w okresie najmu bez zgody 

właściciela. 

3. Dojdzie do naruszenia zasady zakazu palenia papierosów lub używanie otwartego 

ognia na terenie domku. 

4. Osoba zakwaterowana bądź osoby zakwaterowane wraz z nią zaczynają pobyt pod 

wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych. 

5. Został złamany zakaz trzymania w domku zwierząt domowych. 

6. Narusza się porę nocną która przypada w godzinach 22:00 – 06:00 poza terenem 

domku 

 



Naruszenie zobowiązań uprawnia do rozwiązania umowy z natychmiastowym 

skutkiem, a osoby zakwaterowane są zmuszone niezwłocznie opuścić domek . W 

takim przypadku nie przysługuje najemcy zwrot czynszu lub jego części. 

VIII. Dodatkowe warunki. 

 

Zakwaterowanie ze zwierzętami nie jest możliwe. Proszę zaakceptować i 

uszanować naszą decyzję. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego warunku 

przy zameldowaniu bądź w trakcie pobytu w naszym domku pobyt zostanie 

odmówiony a wpłacona opłata za noclegi zostanie w rękach właściciela domku            

 „ U Pepana” . 

 

IX.  Postanowienia końcowe 

 

Gospodarz wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność w przypadku zmiany lub 

niewykorzystania rezerwacji z powodu działania siły wyższej. W takich 

przypadkach wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. 

 

Dane osobowe osób zakwaterowanych są przechowywane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Republiki Czeskiej , w szczególności z ustawy o 

ochronie danych osobowych nr 101/2020 Dz.U z późniejszymi zmianami. Dane 

osobowe są w pełni zabezpieczone przed nadużyciami. Zawierając umowę najmu 

osoba zakwaterowana wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

wynajmującego. Dane osobowe podane przez gościa  w rezerwacji lub umowie 

najmu są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby właściciela obiektu noclegowego 

i nie będą udostępniane innym podmiotom gospodarczym ( z wyjątkiem urzędu 

miasta gdzie zostaną podane w celu uiszczenia opłaty) 

W celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy najmu. Najemca 

przyjmuje do  wiadomości że jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z 

prawdą podania swoich danych osobowych. Oraz do niezwłocznego 

poinformowania wynajmującego o wszelkich zmianach w danych osobowych. 

 

W przypadku powstania między nami a konsumentem sporu konsumenckiego 

związanego z umową najmu, którego nie można rozstrzygnąć na drodze 



porozumienia,  konsument może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie 

sporu do podmiotu Czeska Inspekcja Handlowa, Centralny Inspektorat 

departamentu ADR praha1 gdzie taki spór zostanie rozstrzygnięty 

 

Gość potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi 

oraz cennikiem usługodawcy i zgadza się z nimi. Najemca jest informowany o 

niniejszych Warunkach Handlowych w sposób wystarczający przed zawarciem 

umowy najmu i ma możliwość zapoznania się z nimi. 

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część zawieranej umowy 

najmu i są również zamieszczane na stronie internetowej wynajmującego. 

Integralną częścią niniejszych ogólnych warunków jest umowa najmu, która jest 

zawarta w języku czeskim a zgoda na warunki jest potwierdzona ich podpisem 

zgodnie z ich prawem i wolną wolą, zdecydowanie, poważnie i wyraźnie, nie pod 

presją lub na wyraźnie niekorzystnych warunkach. 

 

 

 


