
                1. Zasady Rezerwacji 

• Dopuszcza sie nastepujace sposoby rezerwacji: rezerwacja online na stronie www, telefoniczna lub mailowa. 

• Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Klienta w trakcie dokonywania rezerwacji, całkowita 

odpowiedzialnosc ponosi Klient. 

• W ciagu trzech dni po uzgodnieniu terminu, warunkow wynajmu apartamentu, Klient zobowiazany jest do 
wpłacenia 

zadatku w wysokosci 50% kwoty naleznej za cały pobyt na konto bankowe CHILLIapartamenty. 

• Wpłata zadatku jest rownoznaczna z akceptacja  regulaminu CHILLI oraz oferty cenowej, ktora nie podlega zmianie. 

W przypadku anulowania rezerwacji z winy CHILLI, Klientowi nalezy sie zwrot zadatku. 

• Zaksiegowanie wpłaty na koncie bankowym CHILLI jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji apartamentu. 

• Zarzadca lub osoba przez niego upowazniona przesyła ostateczne potwierdzenie rezerwacji na adres e-mail podany 
przez  Klienta, nie pozniej niz w terminie 48 godzin od daty wpływu zadatku. Pozostała kwote za pobyt Klient 
wpłaca najdalej  14 dni przed przyjazdem przelewem na konto (koniecznosc potwierdzenia), karta lub gotowka w 
biurze. 

2. Zmiany i anulowanie rezerwacji 

• Zmiana terminu rezerwacji jest mozliwa w terminie do 14 dni przed planowanym przyjazdem, wyłacznie gdy 
Apartament jest dostepny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie. W takim przypadku zmiana terminu 
rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie. 

• W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest mozliwa a chec zmiany terminu rezerwacji została 
zgłoszona na 14 dni przed planowanym przyjazdem, Klient uprawniony jest do anulowania rezerwacji. W takim 
przypadku zadatek uiszczony przez Klienta podlega zwrotowi. 

• W terminie pozniejszym dokonywanie zmian terminu rezerwacji nie jest dopuszczalne, a Klient zobowiazany jest do 
uiszczenia reszty kwoty za pobyt. Kwota juz uiszczona nie podlega zwrotowi na rzecz Klienta. 

• Zmiana rezerwacji przez CHILLI jest mozliwa wyłacznie w przypadku wystapienia siły wyzszej, uniemozliwiajacej 
spełnienie swiadczenia ze strony CHILLI . Przez siłe wyzsza rozumie sie: kataklizmy przyrody, zajecie apartamentu 
przez jakikolwiek organ władzy panstwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez 
dostawce Apartamentu pradu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wowczas CHILLI ma obowiazek zaproponowac 
Klientowi inny termin lub odstapic od umowy, zwracajac Klientowi wpłacony zadatek. 

• W wyjatkowych sytuacjach (awarii w apartamencie lub innego zdarzenia losowego) CHILLI zastrzega sobie mozliwosc 
udostepnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej 
samej miejscowosci. 

3. Warunki Umowy Najmu 

• Umowa najmu jest zawarta pomiedzy CHILLI a Klientem i obejmuje wyłacznie wynajem wskazanego Apartamentu. 

• Cena podana w ofercie jest cena za Apartament za dobe i obejmuje wszelkie koszty eksploatacyjne zwiazane z 
mieszkaniem. Dodatkowa opłata jednorazowa pobierana na miejscu od Klienta w wysokosci  200pln obejmuje 
sprzatanie wraz z posciela i recznikami (po jednym komplecie dla kazdej zgłoszonej w rezerwacji osoby - zgodnie z 
przeznaczeniem mieszkania -2, -4, -6 osobowe). 

• Jesli czas pobytu wynosi co najmniej 14, 21... dni  dodatkowe sprzatanie i wymiana recznikow oraz poscieli jest 



uwzgledniana na zyczenie Klienta, za dodatkowa opłata. 

• Doba hotelowa rozpoczyna sie od godziny 17:00 w dniu przyjazdu i konczy sie o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. 

• Przyjazd powinien nastapic w godzinach ustalonych z przedstawicielem CHILLI. 

• Zameldowanie po godzinach ustalonych z przedstawicielem CHILLI wymaga wczesniejszego zgłoszenia i akceptacji 
CHILLI. 

• Po odebraniu kluczy od Apartamentu Klient ma prawo zgłosic ewentualne braki lub usterki w wyposazeniu lokalu 
lub  samym lokalu w ciagu 7 godzin ale nie pozniej niz do godziny 22:00 w dniu zakwaterowania . 

• Klient ma obowiazek niezwłocznie zawiadomic własciciela apartamentu o wszelkich zdarzeniach, ktore moga narazic 
go na szkode. 

• Klient moze korzystac z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie moze go oddac w dalszy podnajem bez zgody 

własciciela. 

• Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrzadzi w wyposazeniu lokalu i w samym lokalu oraz zobowiazuje sie do 
ich pokrycia najpozniej w dniu wyjazdu. 

• Klient jest zobowiazany do zapłaty całej kwoty za pobyt nawet, jesli z przyczyn niezaleznych od własciciela obiektu, 
przyjazd lub pobyt ulegnie opoznieniu lub skroceniu. 

• Liczba osob majacych zamieszkac w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. 

• Nie ponosimy odpowiedzialnosci za rzeczy pozostawione w apartamencie. 

• Klient zobowiazany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOZ obiektu. W godzinach od 22:00 do 
6:00  zabronione sa wszelkie zachowania zakłocajace wypoczynek mieszkancow. 

• Klient zobowiazuje sie do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z niego 
jakichkolwiek elementow wyposazenia i dekoracji, jak rowniez zobowiazuje sie do nie kopiowania oddanych mu na 
czas pobytu kluczy do Apartamentu. 

• Palenie w apartamentach jest zabronione. Klient nie przestrzegajacy tego zakazu zostanie obciazony opłata w 
wysokosci 500 pln, stanowiaca rownowaznosc kosztow prania zasłon i narzut w Apartamencie. 

• Klient zobowiazany jest kazdorazowo zabezpieczyc Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykajac okna i 
drzwi wejsciowe na klucz. 

• Klient zobowiazuje sie do dopilnowania, aby liczba osob przebywajaca z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, 
ktora została okreslona jako maksymalna w niniejszym regulaminie, na stronie internetowej lub w formularzu 
rezerwacyjnym. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmujacego naruszenia przez najemce postanowien zdania 
pierwszego Wynajmujacy uprawniony jest do rozwiazania umowy w trybie natychmiastowym i naliczenia kary 
umownej w kwocie 500pln. 

• W przypadku naruszenia zasad okreslonych w niniejszym paragrafe CHILLI ma prawo potracic Klientowi z kaucji 
naleznego wynagrodzenia za pobyt osoby nie zgłoszonej, koszty doprowadzenia Apartamentu do stanu pierwotnego 
badz nalezytego, jak i innych odszkodowan. W przypadku gdy wartosc w/w roszczen przekracza wartosc kaucji, Klient 
zobowiazany jest niezwłocznie pokryc te roznice. 

• W przypadku razacego i chuliganskiego naruszenia zasad okreslonych w niniejszym paragrafe, CHILLI ma prawo do 
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usuniecia Klienta wraz z osobami mu towarzyszacymi z 
Apartamentu. 

• W trakcie pobytu w Apartamencie, Klient ma prawo zgłaszac wszelkie uwagi i zadania pod numer telefonu: +48 
570 120 858. 



4. Odstąpienie od umowy

• Klient  ma prawo odstapienia od umowy najmu bez podania przyczyny, składajac oswiadczenie na adres e-mailowy 
biuro@chilliapartamenty w terminie 14 dni od jej zawarcia.

5.Reklamacje

• Wszelkie reklamacje dotyczace pobytu powinny byc zgłaszane na biezaco w trakcie trwania pobytu, a najpozniej w 
dniu wyjazdu.

• Reklamacja zostanie rozpatrzona przez CHILLIapartamenty w miare mozliwosci w dniu jej złozenia, a najpozniej w 
ciagu czternastu dni od jej złozenia.
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