
Podmínky pro vydávání a užívání Slevové karty
 „Ubytování Pensiony Rolimpex“

� Kartu může poskytovatel ubytovacích služeb společnosti Rolimpex, spol.s r.o.
se sídlem Lázeňská 705, 763 12 Vizovice vydat fyzické osobě na základě
písemné žádosti, formulář je možné vyžádat u zástupce společnosti
Rolimpex, spol.s r.o., nebo jej vyplnit a zaslat z našich www stránek:
www.rolimpex.cz/ „Ubytování Pensiony Rolimpex“ – Slevová karta, žádost o
vydání Slevové karty/. Při uskutečnění minimálně 3 pobytů včetně,
v některém z ubytovacích zařízení společnosti Rolimpex, spol. s r.o. :

- Prázdninový dům Pension Rolimpex
- Apartmánový dům Pension Úsvit

     Pobyty se v různých provozovnách společnosti Rolimpex,spol.s r.o.  načítají.
� Výše poskytovaných slev z Ceníků na příslušné období za pronájem

nemovitosti, popř. jeho části
- při třetím opakovaném pobytu sleva: 5%
- při šestém opakovaném pobytu sleva: 7%
- při osmém opakovaném pobytu sleva: 10%

� Slevovou kartu „Ubytování Pensiony Rolimpex je možné vydat fyzické osobě
na jméno, po vyplnění písemné žádosti o vydání.

� Na Slevové kartě jsou uvedeny tři výše slev: 5, 7, a 10% za pronájem
nemovitosti nebo její části. Poskytovatel ubytovacích služeb označí aktuální
výši slevy na Slevové kartě a zároveň na žádosti držitele Slevové karty –
klienta.

- sleva označená v kroužku je aktuální výše slevy
- takto označená sleva je již neplatná výše slevy         

� Platnost karty je do odvolání poskytovatele ubytovacích služeb.
� Držitel karty – klient je při předložení karty povinen se identifikovat

průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas)
� O případné slevě pro osoby v doprovodu osoby vlastnící kartu rozhoduje

poskytovatel ubytovacích služeb.
� Karta je nepřenosná
� Držitel karty – klient je povinen  v případě, že chce uplatnit sjednanou slevu

upozornit na tuto skutečnost poskytovatele ubytovacích služeb již při
rezervaci.

� Platnost podmínek pro vydání a užívání Slevové karty „ Ubytování Pensiony
Rolimpex“ je od: 01.03.2009 do odvolání.
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