Formular de rezervare pentru o cameră la
Oceano The Club
Nume:

Prenume:

(toate numele)

(toate prenumele)

Data nașterii:

Numărul camerei:

(data oficială)

(dacă este preferată)

E-mail:

Numărul mobil:

(privata)

(inclus WhatsApp)

+

Prin prezenta rezerv o cameră din următoarea categorie la „Oceano The Club“:


Arctic:

CHF 140,- pe zi (CHF 80,- cazare la care se adaugă CHF 60,- cheltuieli de service)
cu WC/duș/bucătărie în comun (3-5 colege)



Atlantic:

CHF 150,- pe zi (CHF 90,- cazare la care se adaugă CHF 60,- cheltuieli de service)
cu bucătărie proprie și WC/duș la comun (3-5 colege)



Pacific:

CHF 160,- pe zi (CHF 100,-cazare la care se adaugă CHF 60,- cheltuieli de service)
cu bucătărie proprie și WC/duș propriu (apartament individual)
 la cerere bucătăria se dotează cu un cuptor cu microunde
 acceptăm CHF/EUR/USD (curs de schimb 1:1)

Data sosirii:

Data plecării:
(probabil)

și accept următoarele condiții:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.


Chiria se referă la câte o noapte începând cu intrarea în camera închiriată și se încheie la părăsirea camerei.
Aceasta trebuie părăsită până cel târziu la ora 10:00 în ziua plecării.
Chiria zilnică se poate plăti în avans sau trebuie plătită zilnic până cel târziu la ora 00:00.
Plata inclusiv impozitul forfetar zilnic de 25 CHF se efectuează la recepție în numerar.
La începutul chiriei trebuie depusă o garanție de CHF 200,-. Această garanție se compensează cu chiria încă
neachitată la părăsirea camerei sau se returnează.
Sfârșitul perioadei de închiriere trebuie notificată cel puțin cu patru zile înainte de către locuitoare
(încetarea extraordinară a chiriei rămâne neatinsă de cele două părți).
La închirierea unei camere, locatarele noastre vor fi înregistrate la autoritatea de supraveghere a cantonului
(TESEU) pe baza numărului personal de identificare (codice univoco) sau pe baza documentului oficial.
Dacă locatarele nu au încă un număr de identificare oficial, ele trebuie să se prezinte ziua următoare după
închiriere între ora 10.00 și 12.00 la autoritatea de supraveghere a cantonului (TESEU) la adresa de pe Via Bossi 2b
din 6900 Lugano și trebuie să depună o cerere de înregistrare. Pentru aceasta ele au nevoie de două fotografii
actuale de tip pașaport! Taxa pentru înregistrarea unică este de 100 CHF și trebuie achitată de locatare la fața
locului către autoritate.
Concomitent autoritatea verifică cererea locatarelor și în cazul unui răspuns afirmativ se acordă un număr de
identificare corespunzător, care va fi prezentat la „Oceano The Club“.
Premisa pentru închirierea unei camere în "Oceano The Club" este o reședință sau un permis de muncă în Elveția.
O cetățenie europeană (pașaport UE) sau o reședință Europeană (conform documentului oficial), în general,
îndeplinesc cerințele pentru un permis de muncă. Femeile interesate care nu sunt rezidente în Europa sau cu un
membru al unei țări terțe, din păcate, trebuie respinse din motive legale. Pentru locatarele cu un domiciliu
regulamentar impozabil din Elveția nu se aplică înregistrarea la autoritatea de supraveghere a cantonului (TESEU)
și plata impozitului forfetar.
În cazul în care locuitoarea este respinsă de autorități din varii motive, ea trebuie să părăsească imediat
„Oceano The Club“ și trebuie să se supună indicațiilor date de autorități.
Am citit condițiile și confirm rezervarea.

Localitatea, data și semnătura:
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