
AXET SERVICES s.r.o. 
TOUR OPERATOR 

NA DLÁŽDĚNCE 1B, 182 00 PRAHA 8, TEL.: 00420/284 686 417, 603775692, e-mail calabria@calabria.cz, www.jizniitalie.cz 
 

PRODEJCE: NÁZEV REZIDENCE / HOTELU: 

TERMÍN: TYPOLOGIE APARTMÁNU / POKOJE: 

TRANSFER: STRAVOVÁNÍ: 

JMÉNO KLIENTA / TELEFON: POČET 
UBYTOVANÝCH 

ADRESA BYDLIŠTĚ: 

CENA CELKEM CENA V EUR CENA V KČ x 27 

ZÁLOHA 30 % 
Splatná do 14 dnů ode dne 
zaslání přihlášky 

 
 

 

DOPLATEK 
Splatný do 30 dnů před 
odjezdem 

  

ALTERNATIVNÍ UBYTOVÁNÍ / POZNÁMKY: 
 
 
 
 
 
 

 

V případě zvýšení kurzu EUR má CK právo prodejní kurz náležitě upravit. 
 

 
POTVRZENÍ ZE STRANY KLIENTA:    POTVRZENÍ OD AXET SERVICES s.r.o.: 
Potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se 
Všeobecnými podmínkami. 
 
DNE:       DNE: 
 
 
PODPIS:      PODPIS: 
 
 
 



 

Všeobecné podmínky
REZERVACE

  ěnzavázen ež ům  řálecnak ínvotsec is )icpo( icavrezer i řP

dni. Př ed uplynutím tohoto dne musí CK zaslat závaznou 
objednávku, jinak se rezervace automaticky zruší. 
Závazná objednávka musí být vždy provedena písemnou 

 énse řp tavohasbo ísuM .meliam-e oben mexaf – uomrof
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budou ze strany Axet services stanoveny jasné podmínky 

 i řálecnak ínvotsec elšaz secivres texA kap uktalpod
doklady pro klienty. Tyto doklady obsahují cestovní 

byla rezervace potvrzena.

ZRUŠENÍ POBYTU / SLUŽEB ZE STRANY CK / KLIENTA, 
STORNO POPLATKY 
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formou, faxem nebo e-mailem. Storno objednaného 

oznámení obdrží. Všechny stornované pobyty/služby 
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REKLAMACE

nabídnout jiné, stejně  kvalitní služby. Pokud závady nebudou 

PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ 
a) Klienti jsou povinni dodržovat všechny podmínky 
ubytování, vč etně  doby př íjezdu a odjezdu. 
b) V př ípadě , že klienti plánují př íjezd č i odjezd na jinou 
dobu, než je stanovena, je tř eba na tuto skuteč nost 
upozornit př edem.
c) V př ípadě  odjezdu klientů  př ed stanoveným termínem 
jsou povinni př edat vše v poř ádku a nemají právo uplatň o-
vat náhrady za nevyč erpané služby. 
d) V cenách za ubytování je ve vě tšině  př ípadů  zahrnut 
také závě reč ný úklid apartmánu. Klienti však vždy musí 
zanechat apartmán, zejména kuchyň ský kout, uklizený. 
V opač ném př ípadě  se úč tuje poplatek ve výši € 25 až 100.

PŘ ÁNÍ A POŽADAVKY KLIENTŮ 
Př idě lování ubytovací kapacity (pokoje nebo apartmánu) 
vyplývá z možností ubytovatele, který se snaží klientů m 
vyhově t. Eventuální požadovaná př ání klientů  musí být 
hlášena společ ně  s objednávkou ubytování. Tyto požadav-
ky však nelze považovat za př edem potvrzené a netvoř í 
souč ást závazku Axet services vů č i klientů m, i když byly 
nahlášeny vč as. Axet services garantuje pouze požadavky 
podmíně né př íplatkem uvedeným v katalogu.

PŘ ÍJEZDY / ODJEZDY NA / Z MÍSTA UBYTOVÁNÍ
Ubytování ve všech hotelech a rezidencích probíhá mezi 
17. až 20. hodinou (pokud není urč eno jinak). Na konci 
pobytu musí být apartmány uvolně ny do 10 hodin. Př esné 
informace o ubytování obdrží klienti př ed svým odjezdem 
společ ně  s cestovním voucherem. Tyto pokyny je nutné 
př esně  dodržovat, v ně kterých ubytovacích zař ízení nejsou 
akceptovány př íjezdy po 21. hodině  (pokud na ně  nebyla 
recepce př edem upozorně na). Axet services neruč í za škody, 
které mohou cestujícímu vzniknout v dů sledku zpoždě ní.

STAV A VYBAVENÍ APARTMÁNŮ 
Apartmány jsou kompletně  vybaveny základním 
nábytkem a kuchyň skými potř ebami pro pobyt př edpoklá-

daného poč tu osob. Ve vybavení nejsou č isticí prostř edky, 
mýdla, toaletní papír, utě rky a sirky. Deky, vzhledem k vel-
mi př íznivým klimatickým podmínkám, nejsou ve vě tšině  
rezidencí k dispozici. Ložní prádlo si klienti mohou zapů jč it 
až na místě , nebo př ivézt vlastní. V ně kterých př ípadech 
je nutné si ložní prádlo objednat př edem (viz tabulky). 
Pod názvem ložní prádlo se v Itálii rozumí 1 prostě radlo 
na lů žko, 1 na př ikrytí, nikoliv deka, a povlak na polštář . 
Konfi gurace koupelen bývá velmi úsporná a č asto je spr-
cha ř ešena př ímým výstupem vedle sanitárního zař ízení. 
(Pokud si klienti př ejí vyšší standard, doporuč ujeme výbě r 
z ubytovacích objektů  vyšší kategorie). Veškeré zař ízení 
odpovídá italskému standardu pro prázdninové ubytování. 
Za př ípadné ztráty vzniklé bě hem pobytu nepř ebírá Axet 
services žádnou odpově dnost.

VYOBRAZENÍ
Publikované obrázky mají př edevším ilustrač ní charakter, 
neboť  není možné zobrazit všechny typy ubytování. 
Ubytovací zař ízení, apartmány a pokoje však odpovídají 
typu a popisu v katalogu.

KAUČ NÍ POPLATEK
Kauci skládají klienti př i př íjezdu do rezidence. Tato kauce 
slouží jako náhrada př i vzniku př ípadných škod. V př ípadě , 
že žádné škody nevzniknou, je kauce v plné výši klientů m 
př i odjezdu vrácena. Odjíždě jí-li klienti mimo úř ední 
hodiny, je kauce po odeč tení manipulač ních poplatků  
navrácena prostř ednictvím CK.

ZAŘ ÍZENÍ HOTELŮ , PRÁZDNINOVÝCH STŘ EDISEK 
A REZIDENCÍ
Období př ed a po sezoně  př ináší vedle výhodných cen i tu 
skuteč nost, že ně která zař ízení a služby (bazény, plážový 
servis, diskotéky, pů jč ovny, obchody, restaurace, zábavní 
a sportovní programy apod.) jsou omezeny nebo nejsou 
v provozu. Veškeré údaje o zař ízeních a službách jednotli-
vých stř edisek uvedené v katalogu odpovídají informacím 

známým v době  uzávě rky katalogu. Axet services
si proto vyhrazuje právo změ nit údaje uvedené v tomto 
katalogu z technických, provozních nebo jiných dů vodů . 
Upozorň ujeme klienty, že u prázdninových stř edisek 
v Itálii se označ ení kategorie hvě zdič kami vztahuje 
př edevším na rozsah a kvalitu celkového zař ízení stř ediska 
a služeb, nikoliv na úroveň  vybavení apartmánů  nebo 
hotelových pokojů .

WI-FI
Wi-Fi př ipojení je zdarma nebo za poplatek (viz ceník 
hotelu). Dle možností každého hotelového komplexu je 
Wi-Fi signál vě tšinou limitován na centrální č ást stř ediska 
jako je recepce, bar, bazén apod. Rozsah, sílu signálu a př í-
padné technické výluky nemů že Axet services ovlivnit.

ZVÍŘ ATA
V hotelích a rezidencích, není-li uvedeno jinak, jsou povo-
lena zvíř ata pouze malých rozmě rů . Poplatky za dezinfekci 
apartmánů  a pokojů  se platí př ímo na místě  (viz tabulky).

PLÁŽE / BAZÉNY
Pod pojmem„plážový servis“ se rozumí pronájem 
1 sluneč níku a 2 lehátek, popř . rozkládacích plážových kř esel 
na privátní pláži. Plážový servis, není-li uvedeno jinak, je 
fakultativní a platí se př ímo na místě . Pláže jsou v jižní Itálii 
z velké vě tšiny volně  př ístupné, vedle nich se nacházejí také 
privátní pláže, kde si 1 sluneč ník a 2 lehátka mů žete pro-
najmout za poplatek € 5 –20 za den. V ně kterých hotelích 
jsou tyto poplatky již zahrnuty v ceně  nebo je plážový servis 
zdarma (viz ceník). V bazénech je povinné používat koupací 
č epice. V době  polední pauzy (cca od 13 do 17 hodin) jsou 
vě tšinou bazény uzavř eny.

STRAVOVÁNÍ / ZVYKLOSTI
Pestrost a typ stravy jsou dány zvyklostí místní kuchyně  
a úrovní ubytovací kapacity. V Itálii, a to zejména 
na jihu, jsou snídaně  kontinentální, není-li uvedeno 
jinak. Kontinentální snídaní se rozumí teplý nápoj (káva, 
č aj, kakao, mléko), bílé peč ivo nebo suchary, máslo, 
džem, ně kde i med. Italská snídaně  je velmi jednoduchá, 
neboť  brzy poté následuje tzv. druhá snídaně  neboli 

vydatný obě d (seconda colazione – pranzo). Proto vám 
doporuč ujeme, je-li to možné, př iplatit si posílenou 
snídani (viz ceník) nebo plnou penzi. Po obě dě  následuje 
v Itálii všemi dodržovaná odpolední siesta, která trvá 
př ibližně  od 13 do 17 hodin. V této době  jsou všechny 
obchody a kancelář e zavř ené. Proto je otevírací doba 
obchodů  prodloužena do 21 hodin i déle, kancelář í př i-
bližně  do 20 hodin. Švédské stoly, self-servis a stolování 
formou bufetu př edstavují samoobslužné stravování 
s bohatým výbě rem teplé i studené stravy. Stravování 
s obsluhou nabízí vě tšinou možnost výbě ru z ně kolika 
př edložených menu. Není-li uvedeno jinak, nejsou 
nápoje zahrnuty v ceně .

VODA
V ně kterých objektech nelze označ it vodu za pitnou. 
Výjimeč ně  mů že dojít i k problému s jejím zásobováním. 
V ně kterých apartmánech mů že být teplá voda zavedena 
jen v koupelně .

KLUBOVÁ KARTA
Ve vě tšině  prázdninových stř edisek je nutné si př i př íjezdu 
zakoupit klubovou kartu (v ně kterých př ípadech je 
bezplatná – viz „klubová karta“ v ceníku). Tato karta 
hostů m umožň uje zdarma využívat služby, sportovní 
a zábavní zař ízení, která jsou vyjmenována v popisu 
každého komplexu. V období př ed a po sezoně  mohou být 
vyjmenované služby, a to zejména zábavní a sportovní 
program, znač ně  omezeny.

TRANSFERY Z NÁDRAŽÍ
Projeví-li klienti zájem o odvoz z nádraží do místa 
ubytování, je tř eba odvoz vyžádat př edem, společ ně  
s ubytováním. Vzhledem k č astému zpoždě ní vlaků  není 
tř eba uvádě t př esný č as př íjezdu. Po př íjezdu do cílové 
stanice musí pak klienti zatelefonovat do stř ediska, které 
poté transfer zajistí. Klienti mohou transfer objednat také 
prostř ednictvím telefonické Asistenč ní služby klientů . 
Př i nevyužití transferu, který zajišť uje rezidence nebo 
hotel obvykle v pracovní době  př ibližně  od 9 do 20 hodin 
(za poplatek i bezplatně ), nemají klienti nárok na fi nanč ní 
kompenzaci v př ípadě , že si odvoz zajistí sami.

Důležité informace pro klienty

 
 


