
Všeobecné obchodné podmienky 
 
Prenajímateľ: 
 
Alžbeta Tomašcová, Horná 227/5, 01003 Žilina 
IČO: 50065980, DIČ: 1084770929 
 

Rezervácia termínu 
 
Rezervovať termín je možné na stránke www.teepeecko.com, cez e-mail teepeecko@teepeecko.com, 
prostredníctvom správy na sociálnej sieti Instagram – profil teepeecko. Rezervácia je platná po 
odsúhlasení všeobecných obchodných podmienok a zaplatení faktúry. 
 

Cena 
 
Uvádzacia cena prenájmu je 160€/noc – pre maximálne 2 osoby. Po predchádzajúcom súhlase 
prenajímateľa je možné Teepeečko obsadiť až 4 osobami. Poplatok za každú ďalšiu osobu je 20€/noc.  
 

Spôsob platby 
 
Platba bankovým prevodom. Po odoslaní rezervácie dostane kupujúci e-mail s faktúrou, ktorú je 
potrebné uhradiť s prideleným variabilným symbolom do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. 
 

Garancia rezervácie 
 
Po prijatí platby na účet bude zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail. V prípade, že zákazník faktúru 
neuhradí do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, bude jeho rezervácia zrušená a termín sa uvoľní. 
 

Podmienky prenájmu 
 
Príchod (check-in) je možný od 14:00 hod. Odchod (check-out) je do 11:00 hod. 
 

Dodacie a platobné podmienky 
 
Prenajímateľ sa zaväzuje: 
Vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad. Umožniť užívať Teepeečko a jeho areál počas celej doby 
prenájmu. 
 
Nájomca sa zaväzuje: 
Uhradiť faktúru za prenájom Teepeečka. Dodržiavať bezpečnosť a bezpečnostné pokyny pri používaní 
zariadenia Teepeečka.  
 
Deti: 
Vstup detí je povolený v sprievode dospelej osoby, ktorá za dieťa týmto preberá plnú zodpovednosť. 
 
Domáce zvieratá: 
Domáce zvieratá majú vstup zakázaný. 
 
 
 

http://www.teepeecko.com/
mailto:info@teepeecko.com


Počet osôb: 
Teepeečko je pre maximálny komfort určené pre 2 osoby. Je však vybavené aj rozkladacím gaučom, 
ktorý vie poslúžiť ako pohodlná posteľ pre ďalšie dve osoby. 
 
Storno podmienky: 
15 dní pred príchodom 
 
Ak je rezervácia zrušená 15 dní pred príchodom, garantujeme vrátenie 100 % prijatej platby, alebo 
možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny podľa aktuálnej obsadenosti. 
 
15 – 3 dní pred príchodom 
 
Ak je rezervácia zrušená 15 – 3 dni pred príchodom, účtujeme storno vo výške 50 % prijatej platby, 
alebo možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny podľa aktuálnej obsadenosti s 
doplatkom 20 %. 
 
2 dní pred príchodom 
 
Ak je rezervácia zrušená 2 dní pred príchodom, účtujeme storno vo výške 100 % prijatej platby 
a zmena pôvodnej rezervácie termínu už nie je možná. 
 
 
Ostatné: 
Zaplatením faktúry kupujúci súhlasí so týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.  
Zákazník navštevuje Teepečko a jeho areál na vlastnú zodpovednosť. 
 
 
 
 
 
 
V Žiline dňa 30. septembra 2021  

 

 

 

 

 

         Mgr. Alžbeta Tomašcová 


