ÜLDISED BRONEERIMIS- JA TÜHISTAMISTINGIMUSED LHOTELS HOTELLIDES
1. KOHALDAMISALA JA ERITINGIMUSED
Neid tingimusi kohaldatakse üksikisikute broneeritud majutusele, kui ei ole sõlmitud eraldi lepingut ja
broneeritava toote hinnastamistingimustes ei ole muid märkeid.
Hotellil on õigus kohaldada nendest tingimustest erinevaid eritingimusi.
2. BRONEERING JA KINNITAMINE
Broneeringule tuleb lisada broneerija nimi, kontaktandmed (e-mail või telefoni number).
Juhul kui broneeringu tegija ise hotellis ei majutu, tuleb lisada saabuja nimi ja makseviis ning muu
võimalik broneeringuga seotud teave. Nende andmete säilitamise ja kasutamise kohta saab lisateavet
meie privaatsuspoliitikast. Kui hotell ei ole lisateenuste kasutamise tagatist maksekaardilt võtnud, on
hotellil õigus seda küsida hotelli sisse registreerimisel.
Broneering on hotelli jaoks siduv, kui see on kinnitatud kirjalikult e-posti teel ja kui olete saanud selle
kohta broneeringu numbri. Alla 18. aastaste isikute majutamine hotellis toimub vaid juhul, kui
täiskasvanud saatja ööbib hotellis samal majutusperioodil.
3. HOTELLI SAABUMINE
Külastaja saab hotellitoa enda kasutusse saabumispäeval alates kella 15st, kui pole teatatud teisiti.
Võimalusel on saadaval varajane sisseregistreerimine lisatasu eest 10 EUR/ tund. Sisseregistreerimisel
on klient kohustatud esitama vastuvõtu administraatorile/ teenindajale alljärgneva:
a . Broneeringu kinnituse või broneeringu numbri
b. Isikuttõendava dokumendi (peab ühtima broneeringus oleva majutuva isiku nimega ning
maksevahendil oleva nimega)
c. juhul kui broneering on tehtud kellegi teise nimele, siis peab ühtima hotellile eelnevalt edastatud
majutuja nimi ning makseviis

Klient on kohustatud esitama vastuvõtu administraatorile krediitkaardi andmed minibaari ja
lisateenuste garantiiks. Krediitkaardi olemasolu puudumisel on vastuvõtu administraatoril õigus küsida
sularaha deposiiti summas 50 eurot/ öö kohta. Sularaha deposiidi andmisest keeldumisel on hotellil
õigus külastaja majutusbroneering tühistada. Klient on kohustatud tasuma majutuse ning ette tellitud
lisateenuste eest enne hotellitoa saamist. Vajadusel võetakse broneerimisel või registreerumisel
kasutatud maksekaardilt tasu külastuse ajal tekkinud kulutuste eest.
Hotellitoa pikendamisel on külastaja kohustatud tasuma lisaööde majutuse eest koheselt, enne uute
võtmekaartide väljastamist.
4. BRONEERINGU TÜHISTAMINE JA HOTELLI MITTEILMUMINE
Krediitkaardiga garanteeritud hotellituba hoitakse külastaja jaoks broneerituna broneeringus märgitud
saabumispäeval kuni kella 18:00ni, juhul kui broneerimisel ei ole kokku lepitud teisiti. Sellisel juhul
hoiab hotell tuba külastaja jaoks broneerituna järgmise päeva kell 12:00ni. Hotelli mitte ilmumise
korral on hotellil õigus pidada külastaja poolt garantiiks edastatud krediitkaardilt kinni esimese öö
majutuse summa.
Kui hiline saabumine ei ole kinnitatud krediitkaardiga ja klienti ei ole võimalik tema poolt jäetud
kontaktandmete kaudu kätte saada, on hotellil õigus broneering tühistada ja pärast kella 18:00te
müüa tuba teisele külalisele.
Broneerimistingimustest kõrvale kaldudes on õigus broneeringut tasuta tühistada ja võimalikud
ettemaksed võidakse tagastada, kui tühistamise põhjus on enda või lähedase raske haigus või õnnetus,
surm või muu ootamatu ja tõsise loomuga juhtum.

5. HOTELLIST LAHKUMINE
Hotellituba tuleb loovutada lahkumispäeval hiljemalt kell 12:00, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Hotellitoa loovutamine toimub hotelli vastuvõtus, kus kinnitatakse, et kliendi poolt on tasutud kõik
võimalikud lisateenuste eest tekkida võivad arved. Vastavalt saadavusele on lisatasu, 10 EUR/ tund, eest
võimalik hiline väljaregistreerimine. Hotellil on õigus võtta lisatunnitasu vastavalt hinnakirjale, kui
klilent ei ole loovutanud tuba 30 minuti jooksul peale ettenähtud aega ega ei ole sellest teavitanud
vastuvõtu administraatorit.
6. LAHKUMINE ENNE KOKKULEPITUD VÄLJAREGISTREERIMISE KUUPÄEVA
Varasemast lahkumistest tuleb hotellile teatada hiljemalt lahkumisele eelneval päeval enne kella
18:00. Teavitades lahkumisest hotelli vastuvõttu peale kella 18:00, on hotellil õigus asutamata jääva aja
eest nõuda broneeringus kokkulepitud hinna tasumist.
7. KLIENDI KÄITUMINE MAJUTUSETTEVÕTTES
Hotellis järgitakse häid tavasid ja kodukorrareegleid, millega on võimalik tutvuda hotelli vastuvõtus.
Hotellis kehtivad kõik nõuded avaliku korra, rahu hoidmise ja saastamise vältimise kohta ning samuti
kehtib öörahu alates kell 23:00 ja kestab kuni 06:00. Öörahu rikkumise (teiste isikute häirimist heliliste,
valgus-, mehhaaniliste, elektrooniliste jms vahenditega) või ebasündsa käitumise korral on hotelli
personalil õigus paluda külastaja(te)l hotellist ja selle territooriumilt lahkuda, vajadusel kaasatakse
turvatöötajat või politseid. Lahkumise korral on külastaja kohustatud tasuma broneeritud majutuse ja
tellitud lisateenuste eest. Öörahu rikkumise korral on hotellil õigus küsida tekitatud kahju
hüvitamiseks trahv 200 eurot iga väljakutse eest vastavalt rikkumise tasemele.
Hotelli personalil on õigus kontrollida hotellis liikuvate inimeste võtmekaarte ja peale kella 23:00
keelduda laskmast hotellitubadesse inimesi, kellel puudub võtmekaart või kes ei hotelli sisse
kirjutatud, s.t alates 23:00 võivad hotellis viibida vaid hotelli vastuvõtus sisse kirjutatud külalised.
8. HOTELLI VASTUTUS TEIE VARA EEST
Väärisasjade hoidmiseks on hotellitoas šeif. Hotell ei vastuta hotellitoa seifis oleva vara eest, kuna ei
ole teadlik sinna kliendi poolt pandavatest asjadest. Samuti ei vastuta hoiule võetud pagasis olevate
asjade ning nende sisu eest. Hotelli sisehoovis olevat parklat on lubatud kasutada ainult hotellis
peatuvatel klientidel või nende külalistel hotellis viibimise ajal lisatasu eest (20€/päev, elektriautode
laadimine lisatasu eest 10€/päev). Hotell jätab endale õiguse teisaldada teiste isikute autosid või
autosid, mis kujutavad ohtu isikutele, varale või keskkonnale. Parkimisala on varustatud
valvekaameratega, kuid hotell ei vastuta parklasse jäetud autode ja nende sisu eest.
9. KLIENDI VASTUTUS TEKITATUD KAHJU EEST
Klient vastutab tahtlikult või hoolimatusest põhjustatud (näiteks hotellitoas suitsetamise, alkohoolsete
või narkootiliste ainete tarbimise tagajärjel tekkinud) kahju eest, mille tema ise või tema külalised
tekitavad hotellitoale või hotelli muudele ruumidele, neis olevale sisustusele või seadmetele ja hotelli
muudele klientidele või nende varale. Hotellile ja hotellitoale tekitatud kahju eest on hotellil õigus
kinni pidada taassoetamisega või muude kulude katmisega seotud kulud vastavalt hinnakirjale.
10. TEENUSE PEATAMINE
Kliendigrupi või konkreetse kliendi broneeringud võidakse blokeerida või jätta need vastu võtmata, kui
klient ei järgi broneerimistingimusi või kui teenusepakkujal on alust kahtlustada, et hotelliteenuseid
broneeritakse ebaseadusliku tegevuse jaoks või viisil, mis võib põhjustada kahju LHOTELS hotellidele
või kolmandatele isikutele.
11. SUITSETAMINE HOTELLIS
L’Embitu ja L’Ermitage hotellides on suitsetamine lubatud vaid hotellis selleks eraldatud aladel.
Suitsetamise eest selleks mittelubatud alal on külastaja kohustatud trahvi tasuma. Trahv suitsetamise
eest on 100 eurot. Juhul kui suitsetamise tõttu keelatud aladel kaasneb päästeteenistuse väljakutse,
lisandub trahvile 100 eurot.
12. LEMMIKLOOMAD HOTELLIS
L’Embitu ja L’Ermitage hotellides ei ole lemmikloomad lubatud. Hotellil on õigus teha 100 eurot trahvi
ning tühistada broneeritud tuba juhul kui külaline toob hotelli lemmiklooma.

