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1. W całym domu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
2. Prosimy o używanie wyposażenia i sprzętów zgodnie z jego
przeznaczeniem.
3.Bieżące sprzątanie i odśnieżanie pozostaje w zakresie naszych gości, dom
wyposażony jest w odkurzacz i odpowiednie akcesoria do sprzątania.
4. Sprzątanie domu jest wliczone w cenę najmu pod warunkiem, że zostanie
on oddany w następującym standardzie:
- odkurzone podłogi,
- umyte, wysuszone i odłożone na swoje miejsca naczynia kuchenne, garnki,
szkło i inne przybory kuchenne,
- opróżniona z żywności i czysta w środku lodówka oraz zmywarka,
- śmieci wyniesione do kubłów na zewnątrz,
- umyta płyta grzewcza w kuchni,
- otoczenie zewnętrzne domu oczyszczone z ewentualnych śmieci,
- wszystkie elementy wyposażenia domu (krzesła, stoły, łóżka etc.) znajdują
się na swoich miejscach.
5. Parkowanie pojazdów dozwolone jest na podjeździe oraz przygotowanym
do tego celu parkingu (kostka).
6. W przypadku jeśli dom nie zostanie zdany w standardzie opisanym w
pkt.4, koszty sprzątania wynoszą 200 zł i zostaną potrącone z kaucji.
7.W przypadku zgubienia klucza zostanie potrącona z kaucji kwota 300 zł.
8. Korzystanie z sauny odbywa się na wyłączną odpowiedzialność gości.
Zabrania się korzystania z sauny przez dzieci bez nadzoru dorosłych oraz
przez osoby będące pod wpływem alkoholu.
9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementów domu lub jego
wyposażenia w zakresie przekraczającym normalne, rutynowe użycie i nie
będące wynikiem niezależnej od Wynajmującego awarii, Najemca potrąci z
kaucji kwotę niezbędną do dokonania naprawy lub stanowiącą
równowartość rzeczy całkowicie uszkodzonej lub nie nadającej się do
naprawy. Jeśli wysokość kaucji nie jest wystarczająca do pokrycia szkód,
Wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia brakującej
kwoty.
10. Kwota kaucji przepada w całości w następujących przypadkach:
- stwierdzenia, że w pomieszczeniach domu złamano zakaz palenia,
- w przypadku uruchomienia czujki dymnej,
- w przypadku wywołania interwencji Policji lub Straży Pożarnej,
- w przypadku stwierdzenia, że ilość osób korzystających z domu jest
większa niż liczba zadeklarowana i opłacona.
- w przypadku stwierdzania obecności zwierząt w domu.
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1. Smoking is forbidden in the whole house.
2. We request that the equipment and devices be used according to their
intended use.
3. Light daily cleaning and removing the snow are the responsibilities of
our Guests. The house is equipped with a vacuum cleaner and cleaning
supplies.
4. Cleaning fee is included in the rental price on condition that the
check-out standard of the house includes the following:
- vacuumed floors,
- washed, dried and put away kitchen dishes, pots, glasses and other
utensils,
- clean and empty fridge and dishwasher,
- rubbish taken out to outside bins,
- cleaned cooktop in the kitchen,
- any rubbish removed from the outside of the house,
- all house furnishings (chairs, tables, beds etc.) remaining in their
original places.
5. Parking is allowed on the driveway and in the designated paved area.
6. In the event of checking out with the house not conforming to the
standard described in Point 4, a cleaning fee of PLN200 will be deducted
from the refundable deposit.
7. In the event of losing the key, PLN300 will be deducted from the
refundable deposit.
8. Using the sauna is the sole responsibility of the Guests. Children
without adult supervision and persons under the influence of alcohol are
forbidden to use the sauna.
9. If any furnishings, fittings or the equipment of the house are damaged
or destroyed in a way that does not result from the usual, routine usage
or due to a malfunction that the Rentee is at fault for, the Renter will
deduct from the deposit the amount that is necessary to cover the costs of
the repairs or a cost equivalent of the item that is completely destroyed or
unable to be repaired. If the deposit does not cover the damages, the
Rentee is obliged to provide the full amount immediately.
10. The deposit will not be refunded in the following situations:
- smoking inside the house,
- triggering the smoke detector,
- causing the intervention of the Police or Fire Brigade,
- a larger number of guests using the facilities than declared and paid for,
- the presence of pets in the house.

