Sestava RD a další podrobnost o rekreaci
1) Kuchyně 3,5 x 3m s kuchyňskou linkou z ořechového masivu, sklokeramickým sporákem,
s nádobím a příbory, stolkem, rohovou lavicí s židlemi a chladničkou s mrazničkou.
2) Prostorná spíže s regálem.
3) Síň 2 x 4m.
4) Moderní koupelna 3 x 3m, s umyvadlem, sprchovacím koutem a WC.
5) První pokoj v přízemí: 3,5 x 4m, dvě válendy, skříň aj.
6) Druhý pokoj v přízemí: 3,5 x 4m, dvě válendy, velká vestavná skříň aj.
7) Podkrovnice: 3,5 x 4m, tři válendy + dvoupostel na patro, skříň.
8) Součást zařízení tvoří stůl a židle z umělé hmoty pro stolování ve venkovním prostředí.
9) Součástí pronájmu je i velká oplocená zahrada obklopující RD s ohnittěm, lavicemi a s možností
parkování automobilů.
10) Za příplatek 500,-Kč pronajme pronajimatel až na dobu jednoho týdne nafukovací loď Palavan
se dvěma plovoucími pádly.
Smluvní cena pronájmu celého RD včetně zahrady:
1 den 1500,- Kč
2 dny 2500,- Kč
3 dny 3000,- Kč
4 dny 4000,- Kč
5 dnů 5000,- Kč
6 dnů 6000,- Kč
7 dnů 6000,- Kč (7. den je zdarma jako bonus)
Každý případný daltí týden pronájmu bude jeho cena počítána jako zcela nový pronájem podle
shora uvedené cenové stupnice. Ložní prádlo se vyměňuje pro jednoho a téhož nájemníka jednou
týdně a dále vždy s nástupem nového nájemníka. Počet dnů pronájmu se stanoví podle počtu nocí.
K ceně nájemného je nájemník povinen zaplatt spotřebovanou pitnou vodu a spotřebo- vaný el.
proud, podle odpočtu na vodoměru a elektroměru, a to v den předávání objektu majiteli.
V době letních prázdnin v zájmu co nejleptího využití rekreačního RD mají přednost týdenní
pronájmy, a to vždy od soboty do soboty. Starý nájemník je povinen uklizený objekt předat v
sobotu do 11 hodin a nový nájemník je povinen nastoupit téhož dne v době od 14 do 16 hodin.
Nájemník se po celou dobu pronájmu nachází v objektu sám, zatímco majitel objektu se zdržuje na
své trvalé adrese v Ostravě, což je vzdálenost 70km. Je proto nezbytné, aby nájemník vtechny
dotazy a případné připomínky sdělil při nástupu do objektu. Zejména na dodatečné připomínky
nebo výtky týkající se úklidu objektu nebude brán zřetel.

Případné technické závady hlaste majiteli objektu na telefon 603 287 205.

