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  PRZYDATNE INFORMACJE PRZYJAZDOWE  
 I ZASADY KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

Szanowni Państwo,
mamy nadzieję, że pobyt w Apartamencie Čertovka będzie dla Państwa przyjemnością oraz, 
że będziecie się tutaj czuć jak u siebie w domu. Aby Wam ułatwić pobyt, przygotowaliśmy dla 
Państwa kilka podstawowych informacji.

ADRES
Bytový dům Čertovka 606, 607, 608
51246 Harrachov
Czechy

GPS             
50°46’30.348”N         15°25’35.72”E

WAŻNE NUMERY KONTAKTOWE
Przekazanie apartamentu – Mr. Uher: +420 721 312 877
Rezerwacja (nie przekazania apartamentu): +420 734 275 299, +420 724 672 292

MAPA HARRACHOVA
Czerwony punkt na środku mapy określa położenie Apartamentów Čertovka.
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PRZYJAZD A PRZEKAZANIE APARTAMENTU
1. Apartamenty Čertovka nie dysponują przestrzenią recepcyjną. Apartament będzie 

dla Państwa przygotowany od godz. 14. Na Państwa przyjazd czekamy w godzin-
ach od 14-17. Aby przekazanie apartamentu przebiegło szybko i sprawie prosimy w 
dniu przyjazdu skontaktować się z zarządzającym apartamentem i poinformować go  
o przewidywanym czasie przyjazdu. Wystarczy przesłać SMS panu Uher na nr +420 721 
312 877. W treści wiadomości prosimy zaznaczyć numer apartamentu, nazwisko oraz 
planowany czas przyjazdu do Harrachowa.

2. Po przyjeździe do Harrachowa prosimy o skontaktowanie się z managerem obiektu 
(GSM: 721 312 877), który da Państwu dwa komplety kluczy do apartamentu i pilota od 
garażu. Przy przekazywaniu kluczy manager pobierze od Państwa kaucję w wysokości 
2 500 Kc, która jest zwracana przy wymeldowywaniu się. Ponadto manager poprosi 
Państwa o dowód tożsamości, niezbędny przy zakwaterowaniu. Miejsce parkingowe, 
które należy do apartamentu, zostanie wskazane przez managera. Prosimy, aby nie 
parkowali Państwo na innych miejscach.

PARKING PODZIEMNY

 

WYJAZD
1. Prosimy o wysprzątanie apartamentu do godz. 10 i pozostawienie po sobie czystej 

lodówki, piekarnika, płyty grzewczej i oczywiście umytych naczyń. Kontenery na śmieci 
znajdują się na pierwszym poziomie parkingu podziemnego, przy wjeździe. 

2.  Przed odjazdem prosimy o ponowne spotkanie z managerem, aby zwrócić mu klucze 
oraz pilota od garażu. Po kontroli apartamentu zostanie zwrócona kaucja.

ROWERY, NARTY
Prosimy, aby nigdy nie wnosili Państwo do apartamentów rowerów ani nart. Sprzęt  
sportowy można zostawić w zamykanej przechowalni na podziemnym parkingu.

W apartamentach obowiązuje zakaz palenia.

  PRZYDATNE INFORMACJE PRZYJAZDOWE  
 I ZASADY KORZYSTANIA Z APARTAMENTU


