
Regulamin najmu apartamentu Sopot Apartment SA 

§1 Przedmiot regulaminu 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług zakwaterowania, parkingowych, 
odpowiedzialności oraz przebywania na terenie apartamentu Sopot Apartment SA ul. 
Ogrodowa 12/4 w Sopocie oraz parkowania samochodem na terenie ogrodzonej posesji 

zlokalizowanej  pod adresem: 81-759 Sopot ul. Ogrodowa 12 na oznakowanym miejscu 
parkingowe znakiem GSP 4  jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi 
poprzez dokonanie przez Najmującego rezerwacji elektronicznie lub zapłatę zaliczki lub całej 

należności za pobyt przelewem na konto Wynajmującego lub przelewem / kartą za 
pośrednictwem portali rezerwacyjnych. Dokonując ww. czynności, Najemca potwierdza, iż 
zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.  

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywających na terenie apartamentu Sopot 
Apartment SA. 

3. Regulamin jest dostępny na stronnie internetowej http://fantour.eu .  

 

§2 Rezerwacje 

1. Rezerwacje apartamentu przyjmowane są za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego na 

stronie internetowej: http://fantour.eu, mailowo pod adresem rezerwacje@fantour.eu, 

telefonicznie lub za pośrednictwem portali rezerwacyjnych.  

2. W celu dokonania rezerwacji należy podać poniższe dane:  

- imię i nazwisko 

- adres zamieszania 

-numer telefonu 

- liczbę osób 

3. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać planowaną godzinę przyjazdu i wyjazdu.  

4. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji jest wpłata na konto Wynajmującego zadatku w 

wysokości 20% czynszu najmu, za cały zarezerwowany okres pobytu w terminie 3 dni 

roboczych od dnia złożenia rezerwacji.  

5. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji z wyjątkiem przyczyn 

leżących po stronie Wynajmującego. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku 

bankowego Wynajmującego. 

6. W przypadku braku wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja zostaje 

automatycznie anulowana o czym Najmujący zostanie poinformowany.  

7. Wpłata pozostałej kwoty powinna zostać uregulowana przelewem na maksymalnie 3 dni 

przed datą rozpoczęcia pobytu. 

8. W przypadku całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn nieleżących po stronie 

Wynajmującego bądź niestawieniem się Wynajmującego w dniu zakwaterowania wpłacona 

kwota za pobyt nie zostanie zwrócona .  

9. Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę klimatyczną pobieraną od osób fizycznych 

przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych 

w Mieście Sopot, według obowiązującej stawki, która wynosi 4,30 zł za dobę za osobę .  

10.  Opłata miejscowa dotyczy każdej z osób korzystających z Apartamentu.  

 

 

§3 Doba noclegowa, meldunek 

1. Apartament Sopot Apartment SA jest wynajmowany na doby noclegowe. 

2. Doba noclegowa rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 dnia 

następnego. 

3. Wydłużenie doby noclegowej bądź wcześniejsze zameldowanie powinno być ustalone 

wcześniej z Wynajmującym i jest możliwe w przypadku dostępności Apartamentu.  
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4. Do zameldowania niezbędne jest okazanie Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi 

dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podanie adresu zamieszkania.  

5. Wynajmujący ma prawo odmówić wykonania usługi na rzecz Najemcy  jeżeli: 

-  Najemca nie uregulował należności za pobyt oraz opłaty klimatycznej, 

-  Najemca znajduje się pod wpływem alkoholi lub innych środków odurzających, 

-  Najemca nie udostępni do wglądu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, 

-  Najemca podczas poprzedniego pobytu rażąco naraził zasady tego Regulaminu, 

-  do apartamentu  przyjedzie więcej osób niż zostało to ustalone w rezerwacji,  

6. Odbiór kluczy następuje pod adresem apartamentu ul. Ogrodowa 12/4 81-759 Sopot z rąk 

Wynajmującego / przedstawiciela Wynajmującego lub pobranie przez Najemcę klucza ze 

skrzynki z kodem, która znajdującej się przy drzwiach wejściowych do apartamentu. Kod do 

skrzynki Najemca dostanie od Wynajmującego po uregulowaniu należności za pobyt.  

7. Na terenie ogrodzonej posesji znajduje się jedno darmowe miejsce parkingowe  z którego 

Najmujący może korzystać. Oznaczone jest ono znakiem z napisem „GSP4” . 

8. Przy przekazaniu kluczy przez Wynajmującego lub jego przedstawiciela pobierana jest 

zwrotna kaucja w wysokości 400 zł. Na życzenie Najmującego kaucja może być zwrócona 

na konto Najmującego. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń 

Wynajmującego wobec Najemcy, w szczególności z tytułu opłat dodatkowych lub 

ewentualnych szkód powstałych w Apartamencie, niewynikających z normalnego 

użytkowania. 

9. W przypadku rezygnacji Najemcy z pobytu w trakcie trwania doby noclegowej nie jest 

zwracana opłata za pozostałą część pobytu. 

 

§4 Zasady korzystania z apartamentu 

 

1. Najemca ma prawo do niezakłóconego i wyłącznego korzystania z Apartamentu wraz z 

osobami towarzyszącymi, których liczba została ustalona podczas dokonywania rezerwacji  

2. Najemca i pozostałe osoby przebywające w apartamencie zobowiązane są w trakcie pobytu 

do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.  

3. W apartamencie obowiązuje  

4. Najemca nie może ponajmować lub też w inny sposób udostępniać wynajmowanego lokalu do 

korzystania osobom trzecim. 

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Najemcę w 

apartamencie lub towarzyszące Najemcy osoby.  

6. Najemca ma obowiązek zabezpieczyć apartament podczas swojej nieobecności poprzez 

zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń, które mogą spowodować szkody w 

apartamencie. 

7. Najemca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o wszelkich 

sytuacjach, których zaistnienie byłoby niezgodne z regulaminem za pomocą kontaktu 

telefonicznego pod numer Wynajmującego (+ 48) 605 24 24 20. Wynajmującemu przysługuje 

prawo do wstępu do apartamentu celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia 

uzasadnionego podejrzenia, że Klient narusza zasady Regulaminu.  

8. Zabronione jest rejestrowanie w apartamencie jakiejkolwiek działalności gospodarczej, 

oddawanie apartamentu w podnajem oraz przekazywanie go osobom trzecim do używania.  

9. W przypadku zgubienia kuczy, pilota do bramy wydanych w dniu przekazania mieszkania 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odjęcia kosztu dorobienia kluczy, zakupu pilota do 

bramy z kaucji zwrotnej. 

10.  Najemcy zabrania się dorabiać wymieniać zamki oraz dorabiać kluczy do apartamentu.  

11.  Na klatce schodowej w budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 

12.  Zabrania się najemcy nadmiernego hałasowania na terenie mieszkania i części wspólnych 

budynku. Najemca zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, 

poszanowania  zasad współżycia społecznego, w tym poszanowania ciszy nocnej 

obowiązującej od 22:00 do godziny 6:00. 



13.  W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

14.  W apartamencie obowiązuje zakaz przebywania zwierząt. 

15.  Najemca obciążony jest odpowiedzialnością materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub 
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w mieszkaniu, które 

powstały bezpośrednio z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. 

16.  W kwestiach nieuregulowanych w poniższym regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby firmy Wynajmującego. 

 


