
 

 

Всичко което трябва да знаете за вашата резервация 

Правила и условия 

 

1. Общи условия за резервация (наричани по-долу „Условия”) 

Веда Холидей ЕООД (наричана по-долу „Наемодател”) е фирмата, управляваща 

вила Montebelo Residence в съответствие с общи правила и договора със собственика на 

имота. 

 

2. Резервация и плащане 

 При резервация се заплаща 30% от стойността на цялата сума по сметка: 

Банка: Райфайзенбанк (България) АД 

IBAN: BG21RZBB91551010784508 

BIC код: RZBBBGSF 

Получател: ВЕДА Холидей ЕООД 

 

 Авансовото плащане се изисква като потвърждение за Вашата резервация и е 

гаранция за престоя Ви. 

 Остатъкът от сумата се заплаща на място при настаняване. 

 

3. Депозит за сигурност 

 При настаняване се изисква гаранционен депозит за покриване на разходите за 

щети или повреди. Депозитът е в размер на 100 лева и се връща на гостите при 

напускане. 

 

4. Анулиране на резервация 

 При анулиране на резервация направеният депозит НЕ се възстановява. 

 

5. Настаняване и освобождаване на вилата 

 Настаняването във вилата е след 14:00 часа, като е възможно по-ранно 

настаняване само при потвърждение от Наемодателя. 

 Освобождаването на вилата е до 10:00 часа. 

 

6. Отговорности на гостите 

 Преди резервацията гостите трябва да приемат Общите условия на Наемодателя 

и правилата на имота. След пристигането си гостите трябва да запазят имуществото и 

цялото обзавеждане, съоръжения, оборудване и терени в същото състояние и при 

условие, както при започване на резервацията, и в същото състояние на чистота и общ 

ред, в който е намерен. 

 Наемодателят си запазва правото да прави удръжки от гаранционния депозит 

и/или да поиска допълнително обезщетение при загуба или повреда на имуществото. 

 

7. Брой гости, настанени във вилата 

 Броят на лицата, които ползват имота, трябва винаги да бъде спазван, тъй като 

НЕ трябва да се надвишава максималният брой, зададен от гостите при резервация. 

 Наемодателят има право да прекрати отдаването под наем без предизвестие и 

без възстановяване на сумата, ако броят на гостите бъде надвишен. 

 

8. Достъп 

 Наемодателя трябва да има достъп до имота за извършване на спешна 

поддръжка и/или проверка. 



 

 

9. Изгубени вещи 

 Наемодателят не носи отговорност за изгубени, повредени или откраднати 

лични вещи. 

 

10. Домашни любимци 

 Домашни любимци НЕ са разрешени във вилата. 

  

11. Паркинг 

 На разположение е голям собствен паркинг в двора на вилата. 

12. Видеонаблюдение 

 Вила Montebelo Residence е оборудвана със система за постоянно 

видеонаблюдение в общите части. 

 

13. Околна среда 

 Имотът е заобиколен от гори, което може да предизвика прояви от флора и 

фауна, напр. комари, оси, мравки и др. 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТЕН ПРЕСТОЙ! 
 


