Warunki rezerwacji i anulacji pobytu w
domkach Dwie Fale
1. Rezerwacji można dokonać w formie:
a) ustnej (telefoniczna lub dokonana bezpośrednio w recepcji)
b) pisemnej

(e-mail,

messenger,

sms,

formularz

znajdujący

się

na

stronie

http://www.dwiefale.com)
2. Ustne lub wysłane pocztą elektroniczną / smsem potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę
między osobą dokonującą rezerwacji, a domkami Dwie Fale.
3. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do wpłaty zadatku w wysokości 30%
wartości pobytu na poniżej wskazane konto bankowe, w ciągu 3 dni od daty dokonania
rezerwacji.
Konto bankowe: PL 57 1240 5367 1111 0010 4754 13 96
4. Prowizje za przelewy zagraniczne w 100% pokrywa wpłacający. W przypadku, kiedy
wpłacający wybierając taką opcje w swoim banku obciąży prowizją domki Dwie Fale kwota
ta zostanie doliczona to całkowitego kosztu pobytu wpłacającego.
5. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację
warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz w regulaminie domków
Dwie Fale.
6. Niewpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację
rezerwacji.
7. Osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
pełnej

realizacji

rezerwacji

i

dopełnienia

obowiązku

meldunkowego

oraz

celów

marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia (Dz. U. Z 2002r. Nr101, poz.962
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z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo
wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
8. W przypadku całkowitej rezygnacji z pobytu, z przyczyn niezależnych od domków Dwie Fale
zadatek nie podlega zwrotowi.
9. Zmiana

terminu

rezerwacji

jest

możliwa

tylko

po

uprzednim

uzgodnieniu

tego z Właścicielem, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.
10. Pozostałą kwotę za pobyt (kwota za całość pobytu pomniejszona o kwotę wpłaconą, jako
zadatek) osoba dokonująca rezerwacji reguluje w dniu przyjazdu.
11. Dopuszczalna jest zapłata całości na konto, pod warunkiem zaksięgowania wpłaty na
rachunek Właściciela przed rozpoczęciem pobytu.
12. W przypadku skrócenia okresu pobytu kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
13. Brak kontaktu telefonicznego oraz niestawienie się do godz. 8.00 w dniu następującym po
pierwszym dniu, na który opiewa rezerwacja powoduje anulowanie rezerwacji bez zwrotu
zadatku.
14. W cenę domku nie jest wliczona opłata miejscowa, która jest pobierana dla Urzędu
Miejskiego we Władysławowie.
15. Opłata miejscowa pobierana jest w dniu przyjazdu.
16. Oferty opublikowane na stronie, przedstawione drogą telefoniczną lub osobiście nie
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego.
17. Umowa, którą stanowi potwierdzenie rezerwacji wygasa w dniu wyjazdu podanym
w otrzymanym potwierdzeniu.
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