
Bezpečnost (v pracovní době recepce)  / Security (during reception opening hours) 

Dodatečný klíč od bytu 1ks  / Additional key from the apartment 1pc 500 Kč

3 500 Kč

Ztráta klíče od sklípku / Loss of the key from the storage 250 Kč

Ztráta elektronické karty / Loss of the electronic card 50 Kč

Ztráta elektronického čipu / Loss of the electronic chip 150 Kč

Ztráta dálkového ovládání ke garáži / Loss of the remote control of garage 650 Kč

Dodatečný klíč od poštovní schránky / Additional key from the post box 100 Kč

Výměna vložky poštovní schránky / Exchange of security inset to the post box 200 Kč

Při ztrátě klíče od vstupních dveří je nutná výměna bezpečnostní vložky (hradí rezident).

When the entrance door key is lost, exchange of the security inset is necessary (to paid by resident).

Administrativní poplatky / Administrative fees

Poplatek za zpracování nové smlouvy při stěhování klienta do jiného bytu.

Fee for completing new contract - moving to another apartment 5 000 Kč

Potvrzení o ubytování pro cizineckou policii

Confirmation about accomodation for foreign police 300 Kč

Poplatek za zpracování mimořádného vyúčtování zálohových plateb za služby 

Fee for processing an invoice on advance payments for services 300 Kč

Dřívější příjezd / pozdější odjezd

Early check-in / Late check-out

Úklid bytu po převzetí od rezidenta / Cleaning of apart. after taking over from resident

Kategorie 1+kk / Category 1+kk 1 000 Kč

Kategorie 2+kk / Category 2+kk 1 500 Kč

Kategorie 3+kk, 4+kk / Category 3+kk, 4+kk 2 000 Kč

Příplatek za extra úklid / Additional charge for extra cleaning 1 000 Kč

Zapůjčení sady lůžkovin (peřina,polštář,prostěradlo,povlečení )+ ručník a osuška 

Lending of bedding set (duvet,pilow,sheet,linen) + towel and bath towel 200 Kč

Doplňkový prodej / Supplementary sale

Káva 1ks / Coffee 1pc 9 Kč

Tablety do pračky 1ks/ Tablets for washing machine 1pc 9 Kč

Tablety do myčky 1ks/ Tablets for dishwasher 1pc 4 Kč

Líh 1 litr / Alcohol 1 liter 125 Kč

LED žárovka 1ks / LED bulb 1pc 185 Kč

Ceny služeb 24/7 EMERGENCY HOTLINE / Prices of 24/7 EMERGENCY HOTLINE

 - mimo pracovní dobu recepce / after reception opening hours

Jednotná cena / single price 990 Kč

 - otevření bytu / Aktualizace platnosti vstupní karty / ovladače GS / Nahození pojistek apod.

 - opening of the apartment / Electronic card / remote controller of garage validity update / Circuit breakers restart

Odemčení blokace "botičky" vozu nebo motocyklu 1 200 Kč
Unblocking blocked car or motorcycle 

Další úkony v hodinové sazbě / Other services in rate per hour 500 Kč

Minimální úhrada 1 hodina. / Minimum refund is 1 hour.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH / VAT included. Změny cen vyhrazeny / Price changes reserved.

Ceník je v platnosti od 17.3.2020 do odvolání. / Valid from 17th of March 2020  till revocated.

    Ceník doplňkových služeb a prodeje zboží pro rezidenty

    The pricelist of additional service and sales for residents

Výměna bezpečnostní vložky / Exchange of security inset

800 Kč / 32 €


