
Všeobecné podmínky  

1. Úvod  

Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi poskytovatelem ubytování v Penzionu 
Panorama (Pod Kapličkou 1520, Beroun 2) – dále jen poskytovatel - a jejich návštěvníky. Podmínky 
jsou všeobecně závazné, uhrazením zálohové faktury případně doplacení plné ceny při příjezdu na 
penzion.  

2. Vznik smluvního vztahu  

Vznik smluvního vztahu mezi návštěvníkem a poskytovatelem vznikne na základě objednávky (e-mail 
a jiný elektronický způsob, písemně, telefonem, osobně). Na základě objednávky zašle poskytovatel 
potvrzení o rezervaci. Pokud jde o objednávku s delším časovým předstihem, bude návštěvník 
upozorněn, že rezervace je platná pouze do 30 dnů před 1. dnem nástupu. Poté bude rezervace 
platná již pouze po zaplacení 50% celkové částky na základě zálohové faktury.  

Uhrazením zálohy potvrzuje návštěvník, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými 
podmínkami a storno podmínkami. Uhrazením zálohy dává návštěvník souhlas s výše uvedeným. Za 
smluvní závazek dalších osob uvedených na přihlášce odpovídá návštěvník, který objednávku podal. 
Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po 20 dnech je rezervace zrušena.  

3. Návštěvník  

Návštěvníkem jsou osoby starší 18 let, osoby mladší 15 let mohou užívat výhradně služby v 
doprovodu osoby starší 18 let.  

4. Ceny a vyúčtování  

Ceny se řídí oficiálním ceníkem na www.penzion-panorama.com, případně individuální dohodou mezi 
poskytovatelem a návštěvníkem. Celková cena musí být uhrazena nejdéle při ubytování.  

5. Storno podmínky  

Návštěvník má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy – 
výhradně písemnou formou (doručená pošta, e-mail).  

Návštěvník je povinen zaplatit storno poplatky: 
10 - 29 dnů před 1. dnem objednaného pobytu = 50% zálohy  

0 - 10 dnů před 1. dnem objednaného pobytu = 100% zálohy Během nastoupeného pobytu = 100 % 
zaplaceného poplatku  

Počítají se vždy jednotlivé kalendářní dny a to takto: 1. počítaný den je den storna zákazníkem 
uvedený na stornu. Posledním počítaným dnem je den před nástupem (plánovaným započetím 
čerpání služeb). Jako storno je považováno i nenastoupení ubytovacích služeb v dohodnutý termín, v 
následující den bude rezervace poskytnuta dalším návštěvníkům.  

Poskytovatel vyžaduje zaplacení stornopoplatků i v případě závažných důvodů jako nemoc, živelné 
pohromy apod.  

Za storno se považuje i změna termínu ubytování, pokud není jiná dohoda.  

 

 



6. Práva a povinnosti návštěvníka  

Návštěvník má právo být informován o všech podmínkách ohledně pobytu, má právo využívat 
zaplacené služby a stornovat pobyt kdykoliv před započetím, v tomto případě se vzájemný vztah řídí 
storno podmínkami. Dodržovat vnitřní řád Penzionu Panorama - v případě hrubého porušení nemá 
nárok na jakoukoliv finanční ani jinou náhradu a je povinen uhradit veškeré škody způsobené svým 
jednáním v penzionu. 

7. Práva a povinnosti poskytovatele ubytování:  

Poskytovatel je povinen zajistit rozsah služeb dle uvedené nabídky. Pokud dojde k vyplacení části 
zálohy zpět návštěvníkovi, pak je tak povinen učinit v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 
30 dnů od vzniku skutečnosti rozhodné pro navrácení.  

8. Závěrečná ustanovení  

Podmínky nabývá účinnosti 1.1. 2014.  

 

             Provozní řád Penzion PANORAMA 

• každý host/návštěvník se musí zaregistrovat platným průkazem totožnosti, zahraniční 
návštěvník je povinen na základě platných zákonů vyplnit kartu pro účely Policie ČR 	

• ubytování v době od 13:00 do 18:00 hod. (vždy na základě předchozí dohody) 	
• ukončení ubytování do 11:00 hod. 	
• celý objekt je výhradně NEKUŘÁCKÝ (kuřácký prostor je pouze před hlavním 

vchodem) – porušení zákazu je považováno za hrubé porušení provozního řádu se 
všemi následky a pokutou 1500 Kč  	

• noční klid platí v hodinách 22:30 - 7:30 	
• návštěvník nesmí do penzionu a přilehlou zahradu vpouštět jiné osoby	
• ubytování psa, kočky a dalších domácích miláčků není možné pokud požádá	
• návštěvník o prodloužení pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj 	
• návštěvník přebírá pokoj bez závad, případné závady je nutno nahlásit	
• návštěvník nesmí přemísťovat nábytek ani provádět jakékoliv úpravy a zásahy do 

elektrické sítě 	
• pokud je zařízení penzionu poškozeno návštěvníkem, škoda musí být uhrazena 	
• děti do 15 let musí být pod dozorem, dospělá osoba nese plnou odpovědnost za jejich 

činy 	
• za peníze a cennosti odpovídá poskytovatel jen v případě, že je převzal do úschovy 

proti potvrzení 	
• při nedodržení provozního řádu je poskytovatel oprávněn ukončit pobyt návštěvníkovi 

před dohodnutým dnem odjezdu	

 

	

 


