
REGULAMIN korzystania z apartamentu 
AURORA RESIDENCE

Łódź, ul.Kopernika 65

1. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 11.00 dnia następnego.
2. Istnieje możliwość przedłużenia godziny wykwaterowania za dodatkową opłatą, po
uprzednim zgłoszeniu w Recepcji. Chęć przedłużenia pobytu w hotelu o kolejną dobę,
należy zgłosić najpóźniej do godz. 10.00 w dniu wykwaterowania.
3. Gość apartamentu nie może przekazywać zwalnianego przez siebie apartamentu innym
osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
4. Osoby nie meldowane, nie mogą przebywać w apartamencie między godz. 22.00 a 7.00
dnia następnego . W przeciwnym razie, obsługa AURORA RESIDENCE zastrzega sobie
prawo pobrania od Gościa kwoty w wysokości 100 zł za każdą osobę, przebywającą
niezgodnie z dokonaną rezerwacją.
5. Każdy Gość przebywający w apartamencie, zobowiązany jest do przestrzegania ciszy
nocnej, zaczynającej się od godz. 22.00, a kończącej się o godz. 7.00 dnia następnego .
6. Każdy Gość przebywający w apartamencie, zobowiązany jest zachowywać się w taki
sposób, by nie zakłócać spokoju i prywatności innych osób znajdujących się w budynku oraz
by nie naruszać dobrego imienia firmy.
7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia, tj. przedmiotów wyposażenia,
urządzeń technicznych itp. znajdujących się w apartamencie, Gość korzystający z usług AURORA 
RESIDENCE będzie ponosił odpowiedzialność materialną.
8. Każdy Gość przebywający w apartamencie, zobowiązany jest dbać o wynajęty
apartament i pozostawić go w takim stanie, w jakim go zastał. Powinien wyłączać prąd oraz
zakręcać wodę przed każdym opuszczeniem apartamentu, jak również dokładnie zamykać
drzwi wejściowe.
9. W chwili dokonywania zameldowania, Goście zobowiązani są do wypełnienia karty pobytu.

*Jeśli osoba meldująca się posiada adres zamieszkania tutejsz tj. Łódź, obsługa Aurora  
  Residence zastrzega sobie prawo pobrania kaucji w wysokości 500 zł.

10. Aurora Residence świadczy usługi któtkotrwałego zameldowania – nie świadczy wynajmu 
apartamentów w celu organizacji spotkań towarzyskich tj; urodziny, kawalerskie, panieńskie itp. 
11. Odbiór i zwrot kluczy do apartamentu następuje tylko i wyłącznie w Recepcji
Apartamentów . Niedopuszczalne jest, aby w dniu wykwaterowania klucz pozostawić w
apartamencie lub w innym nieodpowiednim miejscu. Za zgubienie lub nieoddanie klucza,
odpowiadać będzie gość AURORA RESIDENCE, ponosząc koszt w wysokości 100 zł.
10. Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względów sanitarnych w apartamencie jest
kategoryczny i bezwzględny zakaz palenia papierosów.
11. Wynajmujący umożliwia Najemcy możliwość wypożyczenia odbiornika telewizyjnego na
okres trwania najmu. Najemca oświadcza, iż jest świadomy praw i obowiązków
wynikających z posiadania odbiornika telewizyjnego w szczególności obowiązków
wynikających z ustawy o opłatach abonamentowych (Dz.U.2005 nr 85, poz.728 ze zm.).
Najemca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wypożyczenie odbiornika do
Wynajmującego w dniu zakończenia umowy najmu. Stawka dzienna za wypożyczenie
wynosi 0,20 zł.


