
SPLOŠNI HIŠNI RED

Spoštovani gostje,

v naši nastanitvi je za dobro počutje vseh gostov določen hišni red. Prosimo, da ga upoštevate.

 V objektu je prepovedano kajenje. Kajenje je dovoljeno na terasi ali balkonu, ogorki se ugašajo v 
pepelnik, ki ga redno čistite.

 Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.
 Objekt je namenjen počitku in sprostitvi, zato je po 22. uri potrebno vzdrževati red in mir ter biti 

obziren do sosedov. 
 Prosimo, da zapirate vhodna vrata in objekta ne puščate odklenjenega. Odprete ga s ključem ali 

kodo. 
 Apartmaji so polno opremljeni: posteljnina, brisače, kuhinjska posoda, pribor in osnovne 

potrebščine za pripravo hrane (sol, poper, sladkor). Za čiščenje imate na voljo metlo, sesalec, 
krpo, gobico ter detergent in krpe za brisanje. Objekt je  opremljen s papirjem za wc, z milom in 
vrečkami za smeti.

 V objektu so tudi brisače, posteljnina ter kuhinjske krpe.
 Prosimo, da po nepotrebnem ne trošite tople vode in da brisač ne zavržete že po prvi uporabi, 

ker želimo biti okolju prijazni.
 Po dogovoru in proti plačilu je možno tudi pranje in likanje perila.
 Prosimo, da ločujete odpadke, da bomo okolju čimbolj prijazni. 
 Parkirišče je na voljo neposredno pred objektom. Parkiranje je na lastno odgovornost.
 Najemnik uporablja vse naprave v objektu v skladu z navodili za varno uporabo in skrbi za 

opremo kot dober gospodar. V kolikor povzroči namerno škodo ali škodo iz malomarnosti, jo je 
dolžan takoj povrniti.

 Če pride do okvare na vodovodnem ali električnem sistemu ali ostale okvare na opremi, 
nemudoma sporočite najemodajalcu.

 Požarni red skupaj z oznakami zasilnih izhodov je izobešen v objektu. V primeru požara se 
ravnajte po požarnem redu in se predhodno informirajte o lokaciji gasilnega aparata.

 Ob odhodu pomijete posodo, odstranite odpadke, očistite žar (v kolikor ste ga uporabljali).
 Obiski so dovoljeni samo ob predhodnem dogovoru z najemodajalcem.
 Najemodajalec ne odgovarja za vrednostne predmete in denar, ki se nahajajo v objektu in vozila 

na parkirišču. 
 Najemnik se zavezuje, da bo poravnal škodo, ki bi jo povzročil najemodajalcu.
 Vstop v Relax cono je dovoljen med 9.00-22.00 uro. Pred vstopom je obvezno prhanje. 
 Prepovedan je vstop v Relax cono vsem obiskovalcem pod vplivom alkohola in mamil.
 Prepovedan vstop v Relax cono brez kopalk.
 Prepovedano kajenje ter uživanje hrane in pijače v vodi Relax cone.
 Prepovedan seks v Relax coni in okolici.
 Vsak obiskovalec Relax cone je dolžan upoštevati red in čistočo ter upoštevati navodila.
 Kršitev hišnega reda pomeni prekinitev nastanitve brez vračila kupnine!

Želiva, da bo vaše bivanje  pri nas prijetno in nepozabno!

Damjan in Petra


