Všeobecné Obchodní
podmínky
Článek 1.
Účastníci smluvního vztahu
1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen
„VOP“) společnosti Hotel Resort Mlýn, s.r.o. se sídlem 9.května
2471/4, 390 02. Registrované pod IČO 06534864, vedené pod číslem
C 26801 u Městského soudu v Českých Budějovicích.Ubytovatelem se
rozumí provozovna Hotel Resort Mlýn, poskytující ubytovací a další s
tím spojené služby. Hostem se rozumí fyzická či právnická osoba,
která je příjemcem plnění služeb a produktů Ubytovatele.
2. Tyto VOP upravují smluvní vztahy mezi Ubytovatelem a Hostem při
realizaci zprostředkování rezervace ubytování a případné s tím
související služby. Pokud za Hosta zadala objednávku třetí strana (dále
jen „Objednatel“), pak tato třetí strana a Host ručí společně Ubytovateli
jako solidární dlužníci za všechny závazky plynoucí ze smlouvy. Každý
Objednatel je povinen předat Hostovi veškeré informace související s
rezervací, zejména tyto VOP.
Článek 2.
Rezervace ubytovacích kapacit a služeb
1. Rezervace ubytování a případných dalších služeb Ubytovatele a
potvrzení této rezervace ze strany Ubytovatele je možné písemně, tedy
emailem.
2. Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě písemného
potvrzení ze strany Ubytovatele nebo automatickým emailovým
potvrzením generovaným příslušným online rezervačním systémem.
3. Rezervaci je možné provést i na internetových stránkách Ubytovatele
či na stránkách třetích stran působících v cestovním ruchu, s nimiž má
společnost Penzion Zámecká Zahrada uzavřenou smlouvu o
spolupráci. Host má možnost vyhledávat služby a produkty Ubytovatele
i na těchto partnerských stránkách a následně je rezervovat na
stránkách Ubytovatele, aniž opustí rozhraní partnerské internetové
stránky.
4. Rezervace je dokončena uhrazením zálohy případně celé částky dle
výše objednaného ubytování a služeb a to v hotovosti, bankovním
převodem nebo prostřednictvím platební karty. Platební podmínky pro
jednotlivé typy rezervací se můžou lišit a upravovat. S jejich zněním je
Host nebo Objednavatel vždy obeznámen při rezervaci. V případě, že

se Host s platnou rezervací nedostaví k čerpání objednaných služeb a
produktů, strhne Ubytovatel z platební karty, která byla použita k
zajištění rezervace, částku ve výši stanovené podle typu rezervace.
Rezervované noci budou stornovány dle storno podmínek, uvedených
v článku 4, bodě 2.
5. Host bere na vědomí a potvrzuje informace, které obdržel při rezervaci,
zejména popisy a charakteristiku poskytovaných služeb a produktů,
kontaktní údaje, platební a storno podmínky, platnost nabídky a ceny.
Rezervace online předpokládá úplné, bezvýhradné přijetí a platnost
těchto VOP a znalost informací o ochraně osobních údajů, které jsou
součástí smlouvy uzavřené
s Ubytovatelem.
6. Fotografie uvedené na internetové stránce a stránkách pro mobilní
zařízení Ubytovatele jako i v prezentačních materiálech slouží jen jako
příklad. I když se Ubytovatel snaží zprostředkovat vizuální podobu
ubytovacích zařízení co nejvýstižněji, může dojít k nezamýšleným
odchylkám.
Článek 3.
Cena a platební podmínky
1. Ubytovatel je povinen připravit a poskytnutou objednané ubytovací
služby a produkty. Pokud není jinak uvedeno nebo sjednáno, cena
nezahrnuje dodatečné služby a produkty. Sjednané ceny zahrnují
zákonnou daň z přidané hodnoty, nezahrnují poplatek za lázeňský a
rekreační pobyt (15 Kč / osoba / noc. Poplatky budou úcť ovány na
recepci při příjezdu do penzionu. Změní-li se sazba této daně anebo
poplatků, poskytovatel ubytování má právo úcť ovat hostovi zvýse
̌ nou
daň anebo poplatky.
Ubytovatel můze
̌ měnit ceny, pokud Host nebo Objednatel zvýší počet
rezervovaných pokojů či délku pobytu a Host nebo Objednatel s
takovou změnou souhlasí.
2. Ubytovatel můze
̌ Hostovi poskytnout náhradní ubytování v adekvátní
kvalitě, pokud Host souhlasí. Dodatečné náklady spojené s náhradním
ubytováním jdou na účet Ubytovatele.
3. V případě, že Ubytovatel vydá poukaz, ten může být využít pouze k
úhradě ubytovacích služeb. Hodnota poukazu odpovídá částce a měně
uvedené na ní. Poukaz nelze vrátit, prodat či předat ani vyměnit za
hotovost a je možné ho využit celý, tj. nedělit jeho hodnotu a více než
jednu úhradu. Ztrátu, znehodnocení nebo krádež poukazu nelze
nahradit. Na každém poukazu je uveden datum vydání, platnost a číslo
poukazu. Poukaz nelze využít k online platbě.

4. Domácí mazlíčci menšího vzrůstu jsou povolení za poplatek (600 Kč / noc).
Mazlíčci větších rozměrů povoleni nejsou – kontaktujte nás prosím
v dostatečném předstihu.
Článek 4.
Odstoupení Hosta od smlouvy
1. Host nebo Objednatel je povinen informovat Ubytovatele o všech
změnách
v rezervaci nebo jejím zrušením písemně. Bezplatné odstoupení Hosta
nebo Objednatele od smlouvy je možné jen na základě písemného
souhlasu Ubytovatele.
2. Pokud Ubytovatel takový souhlas nevyjádří, je Host nebo Objednatel
povinen zaplatit sjednanou částku dle storno podmínek Ubytovatele.
Pokud není sjednáno jinak, Ubytovatel se řídí těmito storno
podmínkami:
Pro pobyty za:
Při zrušení 14 a méně dní před příjezdem 100 procentní storno
poplatek .Při zrušení rezervace před lhutou 14 dní, bude financni
obnos vrácen na kartu z které byl pobyt zaplacen.
3. Reklamace kvality objednaných služeb a produktů poskytnutých
Ubytovatelem je možné provést přímo v ubytovacím zařízení.
4. Pokud host zpusobí ubytovateli hmotnou škodu na majetku, je
host povinen ubytovatele o škodě informovat a vziklou škodu
uhradit.
Článek 5.
Odstoupení Ubytovatele od smlouvy
1. Ubytovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě nesplnění
podmínek v článku 2 bodu 4.
2. Ubytovatel má právo na mimořad
́ né odstoupení od smlouvy z věcně
oprávněného důvodu, tedy pokud je plnění smlouvy nemožné v
důsledku působení vyšsí̌ moci nebo jiným okolnostem, za něž
Ubytovatel neodpovídá. Dále má právo na odstoupení od smlouvy
např. v případě opodstatněného důvodu se domnívat, že Host nebo
Objednatel rezervoval služby zavádějícím nebo chybným udáním
podstatných skutečností nebo že Host nebo Objednatel využitím
rezervovaných služeb mohl ohrozit plynulý provoz, bezpečnost nebo
reputaci veřejnosti Ubytovatele nebo bylo zahájeno insolvenční řízení
vůči Hostovi nebo Objednateli. V případě vzniku pochybnosti o bonitě
Hosta má Ubytovatel právo odstoupit od smlouvy nebo poskytnout
služby jen s úhradou předem.

3. Pokud Ubytovatel oprávněně odstoupí od smlouvy, Hostovi nebo
Objednateli nevzniká nárok na náhradu škody.
Řešení sporů
Řešení případných sporů mezi ubytovatelem a klientem je možné
mimosoudně a ubytovatel učiní maximum pro to, aby oprávněné nároky
klienta byly naplněny či přiměre
̌ ně odškodněny.
K mimosoudnímu řešení případných sporů plynoucích ze smlouvy mezi
ubytovatelem a klientem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová
adresa: https://www.coi.cz, která vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Klient má právo pro řešení případných sporů využít on-line platformu na
internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, nebo se obrátit na
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz
V případě vzniku okolností, které brání ubytovateli poskytnout klientovi službu
dle rezervace resp. smlouvy, a je-li možné vzhledem k vzniklé situaci
poskytnout klientovi jinou náhradní službu v rozsahu a kvalitě shodných nebo
se alespoň blížících původně objednané službě nebo poskytnout stejnou
službu v náhradním termínu, je ubytovatel oprávněn a povinen provést
odpovídající změny. Ubytovatel je v takovém případě povinen bez zbytečného
odkladu informovat klienta o podmínkách této změny a navrhnout tuto změnu
klientovi. Klient je oprávněn v případě nesouhlasu s takto oznámenou změnou
zrušit čerpání služby, a jedná-li se o změnu týkající se ubytování, od smlouvy
odstoupit. Ubytovatel je pak povinen bez zbytečného odkladu po tomto
zrušení čerpání služby vrátit klientovi plnění připadající na takto zrušenou
službu a v případě odstoupení od celé smlouvy klientovi vrátit veškerá plnění
uhrazená v souvislosti se smlouvou převodem na účet .Na plnění vrácená dle
tohoto odstavce se nevztahují ustanovení těchto VOP o storno poplatku.
Článek 6.
Ochrana osobních údajů
1. Ubytovatel zpracovává osobní údaje Hosta v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Právním základem je plnění
smluvních povinností, hájení oprávněných zájmů Ubytovatele, dodržování
zákonných povinností a souhlasu Hosta se zpracováním jeho osobních údajů.
Účelem je rezervace, řízení vztahu s hosty, správa jejich preferencí a cílené
reklamní a

marketingové kampaně sloužící k podpoře prodeje. Ubytovatel shromaždu
̌ je
osobní údaje Hosta po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování
sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.
Článek 7.
Závěrečná ustanovení
Tento dokument se vydává na dobu neurčitou počínaje dnem jeho podpisu a
ruší platnost předchozích dokumentů řešících shodnou problematiku.
Jakýkoliv pozdější zásah do textové části tohoto dokumentu může být
proveden pouze formou dodatku či jeho aktualizací. Objednatel je povinen se
řídit těmito aktuálními obchodními podmínkami.

