Ubytovací podmínky Penzionu SOŠ a SOU Sušice od 1. 1. 2022
1. Vznik smluvního vztahu:
Smluvní vztah mezi ubytovatelem a ubytovaným vzniká na základě potvrzené objednávky
ubytování a případně i stravování.
Objednávka musí obsahovat dobu trvání pobytu, počet osob a identifikaci objednatele.
Smlouva o ubytování je uzavřena dnem, kdy ubytovatel potvrdí objednateli objednávku
ubytování. Objednatel ubytování je smluvní plátce.
2. Platební podmínky
Základní ceny za ubytování a stravování v Penzionu SOŠ a SOU Sušice jsou uvedeny
v ceníku, který je k nahlédnutí na www.sossusice.cz.
Množstevní slevy:
SEZÓNA (červenec, srpen)

MIMOSEZÓNA

nad 3 dny pobytu – 360 Kč/1 osoba/1 noc
1 – 2 dny pobytu - 380 Kč/1 osoba/1 noc

nad 3 dny pobytu – 340 Kč/1 osoba/1 noc
1 – 2 dny pobytu - 360 Kč/1 osoba/1 noc

skupina nad 20 osob
na 3 a více dnů
340 Kč/1 osoba/1 noc

skupina nad 20 osob
na 3 a více dnů
320 Kč/1 osoba/1 noc

skupina nad 20 osob
na 1 – 2 dny
360 Kč/1 osoba/1 noc

skupina nad 20 osob
na 1 – 2 dny
340 Kč/1 osoba/1 noc

3 lůžkový nebo 2 lůžkový pokoj obsazený 1 osobou – 550 Kč /1 osoba/1 noc
Děti do 10 let věku – 50 % základní ceny ubytování v doprovodu dospělé osoby
Sportovní, kulturní aj. soustředění – možnost individuální dohody na ceně ubytování
Úhrada ceny pobytu:
Záloha ve výši 75 % z celkové ceny ubytování a stravování je splatná na základě faktury
vystavené ubytovatelem.
Do 7 dnů před plánovaným příjezdem je nutné, opět na základě faktury vystavené
ubytovatelem, uhradit doplatek do 100 % výše celkové ceny ubytování a stravování.

3. Storno poplatky
Dle Občanského zákoníku, § 759 – újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením
ubytování je ubytovaný povinen nahradit, nemohl-li ubytovatel újmě zabránit.
Ubytovatel tedy má nárok na náhradu ušlého zisku za dny, ve které v důsledku zrušení
rezervace daný pokoj neobsadil.

Zruší-li klient pobyt
-

30 – 60 dnů před objednaným datem, účtují se mu storno poplatky ve výši 35 %
z celkové ceny ubytování

-

14 – 29 dnů před objednaným datem, účtují se mu storno poplatky ve výši 75 %
z celkové ceny ubytování

-

7 – 13 dnů před objednaným datem, účtují se mu storno poplatky ve výši 90 %
z celkové ceny ubytování

-

0 – 7 dnů před objednaným datem, účtují se mu storno poplatky ve výši 100 %
z celkové ceny ubytování

V případě storna objednávky z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině,
hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny z důvodu vážného onemocnění, živelná
pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen
doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
Dne 1. 1. 2022

