HOTEL ACADEMIC
Hviezdoslavova 13, 960 01 Zvolen
pri Strednej odbornej škole
hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen

Názov hotela:SOŠ hotelových služieb a obchodu, Hotel Academic***
Ulica: P.O.Hviezdoslavova 13
Mesto: 960 01 Zvolen
Web stránka: www.hotel-academic.sk
Kontaktná osoba: Ján Jančula
Recepcia hotela, e-mail: recepcia@hotel-academic.sk
Recepcia hotela, telefón: +421 915 888 966, 045/5322 745

Cenník ubytovania
Typ izby

Cena
Pondelok-Štvrtok

Cena
Piatok-Sobota

Jednolôžková
Dvojlôžková
Trojlôžková
Rodinná izba
Apartmán
Prístelka

39,00 € / 49,00 €
49,00 € / 59,00 €
74,00 €
79,00 €
69,00 € / 79,00 €
15,00 €

39,00 € / 49,00 €
39,00 € / 49,00 €
64,00 €
64,00 €
69,00 € / 79,00 €
15,00 €

*Nie sme platcami DPH. Hotel Academic je prevádzkou SOŠ hotelových služieb
a obchodu vo Zvolene. Ceny sú uvedené za 1 noc.
Všetky izby sú vybavené štandardne: LCD TV s digitálnym príjmom, Kúpeľňa
(WC, vaňa, sprchovací kút, fén), Balkón k dispozícii na dvoch izbách, Minibar,
Telefón, Káblový internet, Wi-Fi pripojenie

Cena
Nedeľa
39,00 € / 49,00 €
49,00 € / 59,00 €
74,00 €
79,00 €
69,00 € / 79,00 €
15,00 €

Služby



Hosť sa môže ubytovať v deň príchodu najskôr od 14:00 hodiny,
pokiaľ nebolo dohodnuté inak vopred
Ak hotel uskutočnil zálohovú platbu, vzniká mu povinnosť držať
rezerváciu hosťa počas celého pobytového dňa

Služba
Raňajky*
Raňajky na izbu
Raňajkový balíček*
Parkovanie
Káblový internet
Wifi pripojenie
Minibar
Trezor
Detská postieľka
Taxi služba
Práčovňa
Informačné služby
Kopírovanie

Hotelovým hosťom sú poskytované zdarma
3 € (poplatok účtujeme na izbu, nie na počet osôb)
Zdarma ako alternatíva raňajok
Bezplatné na hotelovom parkovisku (iba pre hostí Hotela Academic)
Možnosť bezplatného pripojenia na každej izbe
Voľné pripojenie vo všetkých prevádzkach
Ceny sú podľa aktuálnej ponuky
Bezplatná služba
Pre deti do 3 rokov bezplatne
Podľa aktuálnej cenovej tarify
Podľa cenníka zmluvného poskytovateľa
Bezplatne na hotelovej recepcii
Podľa cenníka na recepcii

*Raňajky podávame hotelovým hosťom formou A la carte Menu alebo
formou bufetových stolov, v závislosti od obsadenosti hotela.
*Pre skupinové rezervácie poskytujeme kontinentálne raňajky.
*Raňajkový balíček je potrebné nahlásiť maximálne v deň nástupu na pobyt, do
19:00 hodiny

Rezervačné a platobné podmienky na obdobie
od 01.01.2016 do 31.12.2016
Rezervačné podmienky









Rezervácia ubytovania je možná telefonicky, e-mailom, osobne
alebo prostredníctvom rezervačného formulára. Maximálne do 2
pracovných dní bude klientovi odoslaná spätná väzba. Hotel
môže ubytovať iba hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne
prihlásený. Hosť sa prihlasuje na recepcii hotela ihneď po
príchode. K prihláseniu je hosť povinný predložiť pracovníkovi
hotela svoju identifikačnú kartu, cestovný pas, alebo iný platný
doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení
pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR v platnom znení
a v zmysle zákona č. 363/2005 Z.z. o ochrane osobných údajov
v platnom znení. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR
(cudzinec), je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z.
o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov
vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu
predložené hosťovi pri príchode pracovníkom hotela, pričom
všetky požadované údaje je hosť povinný vyplniť pravdivo
a úplne.
Ak hosť nemá potvrdenú rezerváciu písomne, je potrebné sa
ubytovať do 22:00 hod., pokiaľ sa hosť nedohodne inak.
V prípade, ak sa hosť neubytuje do 22.00 hod., hotel môže voľne
disponovať touto kapacitou.
Hotel si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť
hosťovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa
podstatne nelíši od potvrdenej objednávky
Zálohová platba: Hotel ma právo žiadať od hosťa zálohovú
platbu vo výške minimálne 50% z ceny objednaných služieb so
splatnosťou 7 dní od potvrdenia rezervácie. Rezervácia sa stáva
záväznou v momente, keď je uhradená zálohová platba na účet
hotela.
Zálohovú platbu možno zrealizovať nasledovným spôsobom:
v hotovosti, kreditnou kartou na recepcii hotela, prevodom na
účet

V prípade neuhradenia zálohy v termíne splatnosti sa rezervácia
automaticky ruší. Za platbu sa považuje pripísanie peňazí na účet
hotela.
Platobné podmienky








Cenník je platný od 01.01.2016
Hotel si vyhradzuje právo na zmenu cien
Hotel nie je platcom DPH
Mestský poplatok sa účtuje mimo ceny ubytovania, 0,40 € / 1
osoba / 1 noc
Pri ubytovaní 3 noci a dlhšie poskytujeme zľavu z ubytovania
10%
Pre skupiny a cestovné kancelárie poskytujeme zľavu
z ubytovania 10%
Pre dlhodobé pobyty je možné dohodnúť individuálne cenové
podmienky


















Deti do 3 rokov (bez nároku na lôžko) majú ubytovanie zdarma
Seniori a imobilní hostia si môžu uplatniť zľavu na ubytovanie
10%
Cena uvedená v potvrdení objednávky je považovaná ako
záväzná
Zľavy a akcie nie je možné vzájomne kombinovať
V deň odchodu je hosť povinný vyplatiť všetky využité služby
v hoteli a jeho prevádzkach
Izbu je potrebné uvoľniť do 10:00 hodiny. V prípade požiadavky
na neskorší check-out účtujeme 5,00 € za každú hodinu pobytu
naviac, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
Check-out po 16:00 hodine je spoplatnený plnou sumou
príslušnej ceny izby.
Na hotelových izbách a v priestoroch hotela je prísny zákaz
fajčenia. Porušenie zákazu bude spoplatnené sumou 50,00 €
Akceptujeme hotovostné platby a bezhotovostné platby.
Možnosť vystavenia faktúry so splatnosťou 14 dní (iba na
základe predošlej písomnej objednávky služieb)
Ak sa hosť po uhradení zálohovej platby z akéhokoľvek dôvodu
nedostaví na pobyt, nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy
Domáce zvieratá je možné ubytovať s poplatkom 10,00€ / 1 noc.
Hosť nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom
počas pobytu. Nie je povolené nechať zviera bez dozoru
samostatne v izbe.
Hosť nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas
pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie
jeho zákonný zástupca.
Ostatné platobné podmienky, ktoré nie sú uvedené v zozname,
budú dohodnuté individuálne

Akcie a Zľavy
Hotel si vyhradzuje právo upravovať ceny podľa aktuálnych akcií na
služby. Tie sú verejne dostupné na webovej stránke hotela:
www.hotel-academic.sk

Storno podmienky
Storno pobytu oznámi klient mailom, písomne, alebo telefonicky. Pokiaľ
nie je dohodnutá iná písomná dohoda storno podmienok, hotel je
oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky:
Individuálne pobyty
•
•

Rezerváciu ubytovania môže klient stornovať 24 hodín pred
príchodom bez storno poplatkov
Ak sa hosť z akéhokoľvek dôvodu nedostaví na pobyt a vopred
bola uhradená zálohová platba, nemá nárok na vrátenie zaplatenej
sumy

•

Nástup hosťa na pobyt je do 22:00 hodiny, pokiaľ nebolo vopred
dohodnuté inak

Skupinové rezervácie
•
•

•

Rezerváciu ubytovania môže klient stornovať 1 týždeň pred
príchodom bez storno poplatkov
Klient súhlasí, že v prípade storna rezervácie menej ako 1 týždeň
pred príchodom si hotel vyhradzuje právo účtovať 50 % poplatok
za ubytovanie.
Nástup skupiny na pobyt je do 22:00 hodiny, pokiaľ nebolo
vopred dohodnuté inak

Stornovanou kapacitou môže hotel voľne disponovať.

Parkovné
•
•
•

•
•

Parkovisko je dostupné pre hostí vo dvore hotela. Parkovné je
bez poplatku pre hostí a klientov hotela.
Hotel negarantuje voľné parkovacie miesto klientovi
Hotel nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie klientovho
vozidla zaparkovaného na hotelovom parkovisku, alebo mimo
neho takisto hotel nezodpovedá za klientove osobné predmety
umiestnené vo vozidle
Parkovisko nie je strážené
Parkovisko je monitorované kamerovým systémom.

