
Podmienky odstúpenia od zmluvy, zmluvné pokuty, storno poplatky 
 
a. zo strany zákazníka 

1. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb. 
Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou, e-mailom, prípadne doručí iným preukázateľným 
spôsobom na adresu prenajímateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia 
písomného oznámenia na adresu prenajímateľa. Zákazník je povinný zaplatiť prenajímateľovi 
zmluvné pokuty - storno poplatky -  ktorých splatnosť nastáva ihneď. 

 
2. Výška zmluvnej pokuty v prípade stornovania celého pobytu alebo jej časti je stanovená podľa 
počtu dní pred nástupom na pobyt následovne: 

 
-  30 - 60 dní pred nástupom na pobyt: storno 50% z celej sumy za pobyt  
-  14 - 30 dní pred nástupom na pobyt: storno 80% z celej sumy za pobyt 
-  14 a menej dní pred nástupom na pobyt: storno 100% sumy za pobyt. 

 
3. Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky 
odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu sa 
započítava aj deň nástupu na ubytovanie. 

 
4. Prenajímateľ má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej 
ceny dosiaľ objednaného pobytu. Prenajímateľ je zároveň povinný vrátiť zákazníkovi bezodkladne 
zostatok z uhradenej ceny pobytu podľa zrušenej zmluvy. 

 
5. Za odstúpenie od zmluvy sa tiež považuje: 
- zákazníkom požadovaná zmena zmluvy /zmena termínu pobytu a počtu osôb/, ak nebude zo 

strany prenajímateľa uskutočniteľná. 
 

6. Ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe izba obsadená menším počtom osôb, než bolo 
dohodnuté v zmluve, sú zostávajúci zákazníci povinní zaplatiť cenu za pobyt príslušného počtu 
podľa platného cenníka. 

 
7. V prípade, že na pobyt nastúpi menší počet osôb, ako bolo uvedené pri rezervácii a táto zmena 
nebola dopredu oznámená, zvyšná časť skupiny musí zaplatiť doplatok za pobyt aj za tých, ktorí 
neprišli a to do výšky 100% z ceny pobytu. Ak táto zmena bola ohlásená dopredu, pri vrátení 
preddavku sa vychádza zo storno podmienok uvedených vyššie.  

 
8. V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší pobyt alebo nevyčerpá zo 
zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby. 

 
b. zo strany prenajímateľa 

9. Prenajímateľ môže pred začiatkom pobytu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia pobytu 
alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností zákazníkom v prípade, že zo strany 
zákazníka dôjde k porušeniu jeho povinností. V takomto prípade je zákazník povinný uhradiť 
prenajímateľovi odstupné vo vyššie stanovenej výške. 

 
10. Prenajímateľ si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka ubytovania bez nároku na náhradu, ak 
závažne poruší právne predpisy Slovenskej republiky, prípadne aj napriek výstrahe hrubo 
porušuje dobré mravy alebo inak porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. 
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