
 

DOMÁCÍ PRAVIDLA   

Čas příjezdu do apartmánu je od 15:00 do 22:00. 

Odjezd z apartmánu je do 10:00. 

Za příjezd po 22:00 je účtován poplatek 500 Kč. 

 Apartment je přísně NEKUŘÁCKÝ. Kouření není 

povoleno ani na balkoně ani na schodišti. Pokud 

apartment zapáchá kouřem, účtujeme za vyčištění 

poplatek až do výše 500 Eur. 

 Prosíme o DODRŽOVÁNÍ NOČNÍHO KLIDU od 22:00 

do 8:00!!! 

 Prosíme, chovejte se tiše ve společných prostorech 

domu, zvláště na schodišti a v okolí výtahu. 

 Těžká zavazadla MUSÍ být do/z bytu dopravena 

výtahem (ne po schodišti), aby se zabránilo hluku. 

 Během nočního klidu pro přístup do bytu a odchod z 

bytu POUŽÍVEJTE POUZE VÝTAH (od 22:00 do 8:00). 

 VŽDY ZAMYKEJTE v nočních hodinách hlavní vchod 

do budovy (od 22:00 do 8:00). 

 NENECHÁVEJTE při odchodu SPUŠTĚNÉ žádné 

zařízení, pokud v bytě není nikdo přítomen. 

 Ujistěte se, že jsou při vašem odchodu ZAVŘENA 

VŠECHNY OKNA (obzvláště střešní okno v hale) – pro 

případ deště. 

 Prosíme NEHÁZEJTE NIC Z BALKONU! 

 Jestliže v bytě něco nefunguje, ihned nás o tom 

informujte, abychom mohli zajistit opravu jak pro 

vás tak pro další hosty. 

 Pokud dojde v apartmentu k nějakému poškození, 

prosíme, sdělte nám to, abychom mohli zajistit 

výměnu/opravu pro vás a další hosty. 

 V BYTĚ NEJSOU POVOLENY VEČÍRKY! Návštěvy jsou 

v bytě povoleny jen s naším předchozím souhlasem. 

 V bytě jsou originální dřevěné podlahy, které 

nenávidí vysoké podpatky! 

 Prosíme, abyste si zouvali boty, zejména je-li venku 

mokro. Pomůžete nám udržovat byt krásný a čistý 

pro vás i další hosty. 

 Neházejte do toalety nic kromě toaletního papíru. 

 Domácí mazlíčci nejsou v apartmentu povoleni. 

 Při odjezdu nechte klíče na jídelním stole a 

zabouchněte za sebou dveře. 

POKUD POTŘEBUJETE JAKOUKOLI POMOC, KONTAKTUJTE 

NÁS. 

 

 

 

 

 

 

HOME RULES  

Check in from 3pm to 10pm 
Check out until 10am 
Late check in charge of 500 Czk after 10pm (22:00) 

 We are strictly NO-SMOKING apartment block – 

EVEN ON THE BALCONY OR STAIRWAY – we charge 

up to a 500 Euro clean-up charge if the apartment 

smells of smoke. 

 Please DO KEEP THE QUIET HOURS from 10:00 pm 

till 8 am!!! 

 Please behave quietly in common areas of the house 

especially on the stairway and around the elevator 

area. 

 Heavy suitcases MUST be always brought to/from 

apartment by elevator (not by the stairway) to 

reduce the noise. 

 Please use ONLY the elevator to get to/from the 

apartment in quiet hours (10:00 pm – 8 am) 

 ALWAYS LOCK the main entrance of the building 

during night (10:00 pm till 8 am) 

 DO NOT leave any APPLIANCE TURNED ON in the 

apartment when no one is present. 

 Please ensure that all the WINDOWS (especially the 

skylight windows in the lounge) are closed when you 

leave the apartment in case of rain. 

 Please DO NOT THROW ANYTHING DOWN FROM 

THE BALCONY! 

 If something is not working in the apartment, please 

let us know immediately so that we can repair it for 

you and other guests. 

 If something is accidentally damaged in the 

apartment, please let us know so that we can 

replace it/ repair it for you and other guests. 

 NO PARTIES ARE ALLOWED! No visitors are allowed 

without our specific prior agreement. 

 We have original wooden floors and they hate high 

heels! 

 Please take your shoes off - especially on wet days - 

you will help us keep our apartment special and 

clean for yourself and other guests. 

 Do not throw anything into the toilets apart from 

toilet paper. 

 Pets are not allowed in the apartment. 

 On your check-out day just shut the door and leave 

the keys on the dining table. 

SHOULD YOU NEED ANY HELP PLEASE DO NOT HESITATE 

TO CONTACT US 

 


