
TIPPOBYT s.r.o. 
tel: +420 731 535 546, +420 604 430 150
e-mail: objednavky@tippobyt.cz - http://www.tippobyt.cz

CHATY-CHALUPY-REKREAČNÍ POBYTY v České a Slovenské republice

Tento doklad předložte při nástupu ubytovateli nebo na recepci ubytovacího zařízení

Zákazník:
Martin Dvořák, 28. října 261, Doubravice nad Svitavou, 67911

UBYTOVACÍ POUKAZ - VOUCHER č. 17020373
Služba: Zprostředkování rekreačního pobytu dle objednávky č. 17020373 , TIPPOBYT s.r.o. 

objekt číslo: C8-013 název: Loukov - Bystrá - chalupa
obec, kde se objekt nachází: Lipnice nad Sázavou, část obce Vilémovec (GPS: 49.6232508N, 15.4210842E)
termín od: 01.07.2017 do: 08.07.2017
počet osob: 9 počet nocí: 7

Platba za ubytování: 24 500 Kč 

Ubytovatel požaduje zaslat zálohu ve výši: 12 300 Kč na číslo účtu: 107 - 5841750247 / 0100
Se splatností do: 24.03.2017 variabilní symbol platby: 17020373

Podmínky pobytu se řídí ubytovací smlouvou a provozním řádem ubytovatele, přičemž podpůrně se na ně vztahují rovněž i
Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování pobytů TIPPOBYT s.r.o.. Doplatek ceny za ubytování hradíte
ubytovateli v hotovosti při nástupu na pobyt, popř. dle pokynů ubytovatele převodem na účet ubytovatele ve lhůtě 3 až
10 dnů před nástupem na pobyt (způsob doplatku ceny za ubytování nutno vždy domluvit předem s ubytovatelem dle
předaných kontaktů). Ceny jsou stanoveny dohodou. V ceně za ubytování nejsou obvykle zahrnuty rekreační poplatky pro
Obecní úřad, vratná kauce apod. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Doplňující informace a platby na místě při pobytu:
Vratná kauce 5000 Kč. Rekreační poplatek 18 Kč/osoba/noc. Úhrada el. energie, vody a palivového dřeva dle skutečné
spotřeby. Lůžkoviny jsou poskytovány v ceně pobytu. V případě zájmu možná vířivá vana za poplatek 150 Kč/hod nebo
500 Kč/den.

Kontakt na ubytovatele:
Adresa: Josef Zoubek, Haškovy Sady 2299, Havlíčkův Brod, 580 01 
Telefon: 736 647 262 E-mail: josef.zoubek@worldonline.cz

Prosíme Vás o zkontaktování se s ubytovatelem (telefonicky nebo emailem) a dohodněte se s ním na čase příjezdu, předání
objektu a způsobu doplatku ceny za ubytování. Nástupy na rekreační objekty jsou obvykle mezi 14 a 17 hodinou (dle typu
pobytu a velikosti objektu), odubytování při ukončení pobytu obvykle do 10 hodin. 

Příjemný a nerušený pobyt se šťastným návratem domů Vám přeje TIPPOBYT s.r.o. 

Dne: 24.02.2017

 
   

sídlo: Na Vršku 127, Mnichovo Hradiště 295 01 bankovní spojení: ČSOB IČ: 29138965
OR městský soud v Praze oddíl C, vložka 203171 č.ú. 255923544 / 0300 DIČ: CZ29138965 
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