
Додаток №1  
                                                      до Наказу № 16-Т-18 від 02.07.2018 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ  
АПАРТАМЕНТ - ГОТЕЛЕМ «ДЕРЕНІВСЬКА КУПІЛЬ» 

 
1. Послуги з розміщення та надавання тимчасового проживання у приміщеннях (надалі Апартаменти) 
в апартамент – готелі «Деренівська Купіль» (надалі – Апартамент - готель), що знаходиться в 
Ужгородському районі Закарпатської області в селі Нижнє Солотвино по вулиці №150-Г Літера А, 
надаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Саламандра-Закарпаття» (надалі Виконавець) 
у відповідності до чинного законодавства, договору,  укладеного з замовником та цих Правил. 
2. Замовником послуг може бути фізична або юридична особа, незалежно від країни походження. У 
випадку якщо Замовником укладено договір з Виконавцем в інтересах третьої особи, Замовник та 
третя особа несуть солідарну відповідальність перед Виконавцем за дотримання умов Договору та цих 
Правил.   
3. Безпосередньо розміщуються в апартаментах виключно фізичні особи, які вказані в договорі 
укладеному з Виконавцем. Сторонні особи можуть бути запрошені в Апартаменти в період з 08:00 до 
23:00 за обов’язкової присутності особи, яка вказана в договорі укладеному з Виконавцем.  
4. Виконавець має право відмовитись розміщувати фізичну особу у якої відсутній паспорт чи інший 
документ, що посвідчує особу.  
5. До початку розміщення в Апартаментах, Замовник сплачує Виконавцю загальну вартість послуг за 
весь термін розміщення в Апартаментах в розмірі, визначеному договором та/або рахунком. 
6. Ранній та пізній заїзди можливі при попередньому узгодженні з адміністратором служби прийому 
та розміщення та за наявності вільних місць. При ранньому заїзді з 24:00 до 14:00 оплачується 100% 
від вартості номера. При пізньому виїзді з 12:00 до 18:00 сплачується 50% від вартості номера. При 
пізньому виїзді після 18:00 здійснюється 100 % оплата вартості номеру. 
7. В момент розміщення Виконавець передає особі (особам), які мають право проживати в 
Апартаментах, ключі від Апартаментів. При виході з Апартамент-готелю, ключ здається 
уповноваженій особі Виконавця – черговому адміністратору. У разі втрати ключа від Апартаментів – 
стягується компенсація у розмірі, що дорівнює вартості придбання нової серцевини замка або 
виготовлення комплекту з п’яти ключів від Апартаментів (за вибором Виконавця). 
8. З метою забезпечення порядку та безпеки в Апартамент-готелі забороняється: 
 палити в апартаментах, холах і інших приміщеннях, за винятком спеціально  відведених для цього 
місць; 
 користуватися електричними приладами, що не входять до комплектації апартаментів, за винятком 
загальновживаних (зарядні пристрої, електробритви  і т.п.); 
 самостійно регулювати кімнатну температуру апартаментів терморегулятором. У разі потреби 
пониження чи підвищенні кімнатної температури слід повідомити про це чергового адміністратора; 
 залишати без необхідності відкритими крани холодної та/або гарячої води. Забороняється 
залишати відкритими ці крани (змішувачі) після виходу з апартаментів; 
 залишати ввімкненими електроприлади (за винятком холодильника) при виходів із апартаментів; 
 виносити рушники з апартаментів; 
 передавати стороннім особам ключі від апартаментів; 
 зберігати в апартаментах  легкозаймисті матеріали; 
 проносити на територію Апартамент-готелю і зберігати в номері матеріали і предмети, якi 
небезпечні для життя і здоров'я оточуючих; 
 переставляти і виносити меблі  та інше майно з апартаментів; 
 порушувати загальновизнані норми поведінки;  
 заподіювати шкоду майну Апартамент-готелю; 
 поселятися в апартаментах із домашніми тваринами.  
9. Виконавець не несе відповідальності за збереження особистих речей гостей осіб, що проживають в 
Апартаментах.  
10. Виконавець має право стягнути із Замовника штраф за порушення норм протипожежної безпеки, 
паління в недозволених місцях та інші порушення вимог цих Правил у розмірі половини вартості 
послуг розміщення та тимчасового проживання, вказаної в договорі та/або рахунку.  


