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Договір про надання готельних послуг
ФОП Налескін Сергій Леонідович, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, надалі –
«Готель», з однієї
сторони, та __________________ Паспорт серія _______ № _____________ виданий
(дата видачі) _________ ким виданий (місце видачі) _____________ – особа, що здійснює
покупку готельних послуг, надалі – «Клієнт», з другої сторони, уклали даний договір (надалі –
«Договір») про наступне:
1. Предмет та загальні умови Договору
1.1. Предметом даного Договору є продаж Клієнту готельних послуг.
2. Ціни та умови продажу послуги
2.1. До основних готельних послуг відноситься проживання в Готелі.
2.2. До додаткових послуг відносяться: паркування автомобіля, ресторанне обслуговування, послуги
бару, пральні, оренда шезлонгів. Додаткові послуги оплачується окремо відповідно до діючих
тарифів.
2.3. Вартістю послуги проживання Клієнта в готелі є ціна відповідного Сертифіката, розміщеного на
сайті https://pokupon.ua у розділі, що стосується Акції готелю.
2.4. Час поселення в готель – 14:00, час виїзду – 12:00, за місцевим часом;
2.5. Повна оплата вартості послуг Готелю здійснюється Клієнтом в момент купівлі Сертифікату на
сайті https://pokupon.ua.
2.6. Повна оплата за Договором становить _________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Права та обов’язки сторін:
3.1. Права та обов’язки Готелю:
3.1.1. Готель зобов’язаний надати послуги у терміни та у кількості, що зазначені у Договорі.
3.1.2. Готель наполягатиме на грошовому відшкодуванні, якщо Клієнт завдав збитків майну Готелю.
3.1.3.Готель залишає за собою право тимчасово припинити постачання гарячої та/або холодної
води, електроенергії або кондиціонування повітря, якщо це буде викликано технічною несправністю
обладнання. При цьому Готель зобов’язується докласти всіх зусиль для того, щоб якнайшвидше
відновити постачання відповідних послуг.
3.2. Права та обов’язки Клієнта:
3.2.1. Клієнт має право з будь-яких причин виїхати з готелю раніше кінцевої дати оплаченого ним
терміну перебування. У такому випадку кошти за придбаний на сайті https://pokupon.ua акційний
сертифікат не повертаються.
3.2.2. Клієнт приймає на себе обов`язок дотримуватись правил проживання в Готелі, що викладені в
Додатку 1 до даного Договору..
4. Форс-мажорні обставини
4.1. Відповідальність не настає у результаті невиконання будь-яких обов’язків цього Договору, якщо
воно спричинено обставинами, які не залежать від сторін-учасників (війна, природні катастрофи,
втручання уряду, стихійні лиха, дії третіх юридичних або фізичних осіб, в тому числі відповідальних
за постачання комунальних послуг і т. п.).
5. Вирішення спорів
5.1. Усі спори, що можуть виникнути, вирішуються шляхом переговорів сторін. Спори і суперечки, які
не можуть бути вирішені шляхом переговорів, є предметом судового розгляду.

Клієнт ____________________ (підпис)
Дата ____________________

Готель ___________________ (підпис)

Додаток 1. Правила проживання в Готелі
Ми прагнемо зробити Ваше перебування в Готелі, так само як і проживання
інших гостей, зручним та безпечним. Турбуючись про це ми просимо Вас:
- Виходячи з номера зачиняти вікна та балкони (крім тих, на яких встановлені протимоскітні
сітки).
- Виходячи з номера залишати зачиненими водопровідні крани, вимкненими кондиціонери та
світло в усіх приміщеннях.
- Знаходячись в номері не залишати відчиненими балконні двері при включеному освітленні.
- Не готувати їжу в номерах. Не тримати в номерах та не користуватися електроплитами та /
або газовими плитами, мультиварками, пароварками, тостерами та ін. У разі виявлення
подібних приладів серед майна відпочиваючих, ці речі будуть вилучені, та зберігатимуться у
адміністрації до моменту виїзду з готелю.
- Не палити в номерах, на балконах та в суспільних зонах Готелю, крім спеціально
відведених для цього місць.
- Після 23:00 додержуватись тиші в номерах, коридорах та на території біля корпусів.
- Залишаючи автомобіль на паркувальному майданчику зачиняти замки та включати
автомобільну сигналізацію.
- Не тримати в номерах домашніх тварин, не приносити в номер підібраних на вулиці собак,
котів та ін.
- При поселенні в Готель пред`являти паспорт або посвідчення водія.
- При поселенні з дітьми пред`являти свідоцтво про народження дитини. Це пов`язано з тим,
що при перебуванні з дітьми, молодшими за 12 років, на наявних спальних місцях, Готель не
стягує додаткову платню. Але адміністрація буде наполягати на замовленні додаткового
спального місця для підлітка, якщо його вік не буде підтверджено документом.
- Не залишати дітей без нагляду. Особливо на балконах, біля басейну, на дитячому
майданчику та на пляжі. Прибирати з підлоги м’ячики, машинки, вагончики, паровозики та
інші іграшки на колесах.
- Радимо не залишати без нагляду цінні для Вас речі в альтанках, на пляжі та на території,
особливо в темну пору доби.
- Не виносити з номера майно Готелю. А саме, не брати з собою на пляж, в альтанки та на
територію покривала, ковдри, рушники, стільці, що розкладаються та ін.
- Готель наполягатиме на сплаті вартості втрачених та / або зіпсованих речей. Основний
перелік цін на предмети майна знаходиться у адміністратора.

Бажаємо Вам приємного та безпечного відпочинку!

