
ПРАВИЛА ВІДМІНИ, ЗМІНИ ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ БРОНЮВАННЯ 
КОМПЛЕКСУ СІМЕЙНОГО ВІДПОЧИНКУ «5 КАМІНІВ»

Здійснюючи бронювання апартаментів в комплексі сімейного відпочинку «5 Камінів», Ви приймаєте 
і погоджуєтеся з порядком відміни, правилами, що діють у разі незаїзду та усіма додатковими 
умовами і правилами надання послуг, які можуть застосовуватися до вашого прямого бронювання, 
включаючи важливу інформацію від нашого апарт�готелю, яка публікується на нашому офіційному 
сайті 5kaminov.com і діючі правила внутрішнього розпорядку, у тому числі правила, що стосуються 
послуг і продуктів, що надаються нашим комплексом згідно додаткового прайсу. 
Застосовані правила і умови здійснення бронювання можуть бути отриманіяк від прямого 
представника відділу бронювання нашого апарт�готелю «5 Камінів» за телефонами:
+38068�222�28�29
+38050�728�28�29,
так і на інших вторинних платформах для бронюванн, які діють згідно чинного законодавства 
відповідно до потреб та прав прямих споживачів даної послуги.

Загальні правила, що стосуються відміни Вашого бронювання чи незаїзду, доступні на нашому 
офіційному сайті 5kaminov.com, в процесі здійснення самого бронювання і, безпосередньо,  в 
електронному підтвердженні (рахунок�фактура) Вашого бронювання, котре Ви отримуєте на 
особисту електронну адресу, котру вказуєте при заповненні первинної форми бронювання після 
внесення 50% від загальної вартості Вашого бронювання.

Будь ласка, зверніть увагу, що певні тарифи, збори і спеціальні пропозиції не підлягають відміні, 
поверненню або зміні при остаточній відміні Вашого бронювання. 
 У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території 
адміністративно�територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно 
сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому ПКУ порядку (п.п. 268.6.3 п. 
268.6 ст. 268 ПКУ).
Апарт�готель «5 Камінів»  може стягувати застосовний міський або туристичний податок навіть у 
разі незаїзду або при списанні штрафу за відміну бронювання. Ми рекомендуємо уважно 
ознайомитися з деталями (бронювання) продукту або послуги і особливими правилами до 
оформлення бронювання. Будь ласка, візьміть до відома, що бронювання, що вимагає завдатку або 
передоплати (повною або частковою), може бути скасоване (без попереднього повідомлення або 
попередження) у разі, якщо відповідна (що залишається до оплати) сума не може бути списана в 
повному розмірі у відповідну дату або дату платежу згідно з бронюванням і правилами 
підтвердження та відміни бронювання нашого комплексу сімейного відпочинку. 
 
 Будь ласка, уважно ознайомтеся з важливою інформацією, котра знаходиться в детальному 
описі кожного з наших 5 представлених апартаментіві вказаною у вашому підтвердженні бронювання 
(ця інформація, зокрема, може торкатися вікових обмежень, забезпечувального депозиту, особливих 
умов відміни і інших умов для групових бронювань, умов надання додаткових ліжок, платного 
сніданку і домашніх тварин). 
 
 Ви несете усі ризики, пов'язані з несвоєчасною оплатою, неправильними даними дебетової 
або кредитної карти або недостатністю коштів на вашій карті, котру Ви вказуєте при заповненні 
первинної форми Вашого бронювання менеджеру нашого відділу бронювання. 
 
 За Вами не закріплюється право претендувати на повернення якої�небудь (неповоротно) 
оплаченої суми за винятком випадків, коли постачальник обраної Вами послуги згоден або дозволяє 
інше відповідно до своїх правил (пред�) оплати і відміни Вашого бронювання.

Якщо ви бажаєте проглянути, змінити або відмінити бронювання, зверніться до менеджера з відділу 
бронювання нашого апарт�готелю «5 Камінів» за вказаними номерами телефонів або відправте 
офіційний лист з запитом надання для Вас відповідної інформації на нашу корпоративну пошту 
shale.in.ua@gmail.com з підтвердженням бронювання і слідуйте чітким вкладеним до листа 
інструкціям.



Будь ласка, майте на увазі, що з вас може бути взята плата за відміну бронювання відповідно до 
правил відносно відміни, (перед) оплати і незаїзду.

Ми рекомендуємо вам уважно ознайомитися з правилами відміни, (перед) оплати і незаїзду до 
оформлення бронювання і своєчасно здійснювати майбутні платежі згідно з вимогами відповідного 
Вашого персонального бронювання.
Якщо в день реєстрації заїзду ви спізнюєтеся, приїжджаєте пізно або тільки наступного дня, 
(своєчасно/оперативно) повідомте про це менеджера з відділу бронювання нашого апарт�готелю. 

Таким чином, мизнатимемо, коли вас чекати, це можливо допоможе уникнути відміни бронювання і 
штрафу за незаїзд
 
 Жодна з інших додаткових платформ для здійснення бронювання відпочинку та проживання 
в нашому готелі (окрім прямого прямого бронювання) не несе відповідальності за наслідки вашого 
пізнього заїзду, а також відміну бронювання або штраф за незаїзд, який стягується згідно правил 
нашого комплексу.

Гість зобов'язаний письмово повідомити готель про будь�яку зміну або відміну домовленого об'єму 
броньованих і підтверджених готелем послуг. Вартість відміни бронювання для індивідуальних 
клієнтів залежить від терміну відміни, заїзду, що залишається до заявленої дати :
 при відміні, зміні або переносі Вашого бронювання за 7 робочих днів до дня перед 
запланованимприбуттямз Вас стягується штраф в розмірі вартості першої доби згідно тарифного 
плану на проживання, яка діє на момент відміни, зміни чи переносу  Вашого бронювання (актуальні 
ціни та тарифний план на проживання по обраним Вами апартаментам Ви можете переглянути на 
нашому офіційному сайті 5kaminov.com) а залишок по бронюванні переноситься на депозитних 
умовах проживання та відпочинку на території нашого комплексу до кінця поточного року згідно 
акту, який в обов’язковому порядку Вам мають надати менеджера нашого відділу бронювання;
  При відміні, зміні чиперенесенні Вашого бронювання менше ніж за 7 робочих днів дня перед 
запланованим прибуттям кошти не повертаються, а залишаються у постачальника обраних Вами 
послуг.

З повагою, адміністрація комплексу сімейного відпочинку «5 Камінів»
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