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Regulamentul imobilului nostru
Generalităţi:
Dacă în imobilul nostru a fost omis ceva, dacă există aspecte care trebuie îmbunătăţite sau dacă 
dumneavoastră puteţi fi oarecum de folos, vă rugăm să ne spuneţi.

Dacă aţi deteriorat ceva din facilitate, vă rugăm să ne aduceţi imediat la cunoştinţă acest lucru. Cel 
târziu, înainte de a pleca. De obicei, astfel de lucruri se clarifică rapid şi necomplicat, cu ajutorul 
asigurării de răspundere civilă. Lucrurile minore, cum ar fi, de ex., un pahar sau o farfurie sparte, 
sunt normale şi nu trebuie să ne informaţi despre acestea şi nici să le înlocuiţi.

Vă rugăm să aveţi grijă ca şi cei care vă însoţesc să respecte acest regulament al imobilului.

Obligaţia dvs. privind prudenţa:
Vă rugăm ca înainte de a părăsi imobilul să închideţi toate ferestrele şi uşile. Nu ne asumăm nicio 
răspundere pentru pătrunderea prin efracţie sau pentru furt. De asemenea, vă rugăm să vă convin-
geţi că aţi stins toate becurile, aţi oprit aragazul/cuptorul şi toate aparatele pe care le-aţi pornit. Vă 
rugăm să aveţi grijă în facilitate.

Bucătărie/baie:
Vă rugăm ca înainte de a pleca să spălaţi vesela, tacâmurile sau oalele şi tigăile pe care le-aţi folo-
sit. La plecare, în funcţie de posibilitate, bucătăria trebuie să arate la fel cum aţi găsit-o! La plecare 
trebuie să aruncaţi toate alimentele. Vă rugăm să vă sortaţi deşeurile cu atenţie în tomberoane.
Vă rugăm ca după duş să aerisiţi neapărat min. 15 minute şi să opriţi încălzirea în acest timp. Nu 
aruncaţi în toaletă, duş sau chiuvetă niciun fel de resturi de mâncare.

Sistemul de încălzire/ventilare:
Vă rugăm să aerisiţi zilnic camerele, min. 10 minute (aerisire integrală - ferestre larg deschise). Vă 
rugăm ca în acest timp să nu uitaţi să închideţi sistemul de încălzire. Sistemele de încălzire trebuie 
închise atunci când deschideţi ferestrele! Nu este necesară reprogramarea sistemului de încălzire.

Fumatul:
Vă rugăm să fumaţi numai acolo unde acest lucru este permis în mod expres. Dacă nu sunteţi 
sigur, vă rugăm să întrebaţi unde este voie să se fumeze şi unde nu.

Orele de odihnă/orele de masă:
Vă rugăm să respectaţi perioada de odihnă din timpul nopţii dintre orele 22.00 - 7.00 şi perioada
de odihnă de prânz dintre orele 12.00 - 15.00. 

Cheia:
Ca şi chiriaş, primiţi de la noi min. o cheie. Dacă pierdeţi cheia/cheile trebuie schimbată toată 
broasca. Costurile vor fi suportate de cel care a produs paguba!

Parcarea:
Vă rugăm să folosiţi numai zonele de parcare specificate/publice şi să aveţi în vedere perioadele
de parcare.

Altele:
- Vă rugăm să nu reprogramaţi aparatele (TV etc.) după cum doriţi dvs.
- Persoanele suplimentare, neînregistrate nu au voie să rămână în imobil peste noapte.
- Vă rugăm să lăsaţi neapărat la uşă încălţămintea murdară.
- Vă rugăm să nu duceţi afară obiectele de mobilier din interior.

Vă mulţumim pentru atenţia acordată!
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