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1. Primul pas: verificați unde se află rutele noastre de evacuare, stingătoarele, trusa de primajutor, instrucțiunile de protecție împotriva incendiilor (amplasate la scara de la etajul 1, pe
holuri, în camere).
2. Vă rugăm să vă purtați ca în propria casă: folosiți camerele, obiectele din inventar și
echipamentul nostru cu atenție și respect, pentru ca toată lumea să se poată bucura de ele.
3. Vă rugăm să vă aerisiți camera în fiecare zi timp de 5-15 minute. Dacă plecați pentru mai
mult de 2 zile, vă rugăm să informați îngrijitorul și să lăsați fereastra în poziție înclinată,
pentru a evita mucegaiul și a vă bucura tot timpul de aer proaspăt.
4. Închideți toate ușile și geamurile când ieșiți din casă, pentru a preveni pătrunderea prin
efracție, furtul și deteriorările din cauza apei (de ploaie). Nu înțepeniți și nu blocați ușile de
intrare în clădire și ușile de incendiu cu sistem de închidere automată în interiorul clădirii.
5. Vă rugăm să fumați doar în spațiul special desemnat, acoperit, în aer liber, de la parter.
Chiriașii de la ultimul etaj pot folosi și balconul de acolo. Căldura anormală, fumul, și în
special fumul de țigară în interiorul clădirii declanșează imediat o alarmă puternică de
incendiu și sosirea pompierilor.
6. Nu uitați: siguranța înainte de toate! Declanșarea alarmei de incendiu trebuie verificată
imediat la fața locului, indiferent că este zi sau noapte, și dezactivarea se face direct de către
un tehnician plătit și/sau de către serviciul de pompieri.
7. Vă rugăm să vă purtați așa cum doriți să fiți tratați la rândul dvs., și să le tratați corect pe
celelalte persoane din locație. Scandalagii, persoanele care cauzează probleme, hoții și bețivii
vor fi dați afară de noi sau de îngrijitorul nostru. Același lucru se aplică și persoanelor care îi
hărțuiesc pe alții, se comportă într-un mod rasist sau discriminatoriu, precum și în cazul
încălcării regulamentului intern.
8. Vă rugăm să țineți cont de vecinii din casă și din jur și nu strigați tare în interiorul sau în fața
casei sau a parcării; nu trântiți ușile și vă rugăm să mențineți volumul scăzut în cameră. Am
instalat pentru dvs. cei mai bine izolați pereți.
Perioada legală de liniște este între orele 22:00 – 8:00. Vă rugăm să nu folosiți mașinile de
spălat și uscătoarele în acest interval.
9. Vă punem la dispoziție lunar, gratuit, lenjerie de pat curată, cu posibilitatea schimbării ei la
două săptămâni pentru o taxă suplimentară de 8,50 €/pat. Ca alternativă, vă puteți oricând
spăla și schimba lenjeria de pat; la subsol veți găsi mașinile noastre moderne industriale de
spălat, care vă spală și uscă toate hainele perfect în doar 40 de minute.
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10. Rețineți că noi nu suntem hotel și vrem să reducem toate costurile pentru șederea dvs.
Organizați-vă pentru a avea spațiul de locuit ieftin și aduceți-vă singuri veselă, prosoape și
uscător de păr. În caz de nevoie, puteți împrumuta de la noi un set de vase de gătit în
schimbul unui depozit de 30 € și/sau un set de veselă pentru 10 € pe persoană. Returnați-l
complet, curat și nedeteriorat (fără tigăi/tăvi arse etc.) și obțineți înapoi depozitul.
11. Vă rugăm să lăsați toate locurile publice așa cum vă place să le găsiți. Vă rugăm să curățați
mesele, blaturile din bucătărie, tăvile, cuptoarele cu microunde și plitele imediat după fiecare
utilizare și închideți întotdeauna vasele în dulapul personal din bucătărie sau din camera de
zi. Vă rugăm să lăsați curate toaletele și dușurile în mod corespunzător.
12. Noi acordăm o importanță deosebită mediului și reciclării, așa că vă rugăm să separați
gunoiul în sacul pentru deșeuri organice, sacul galben (plastic și ambalaje), deșeuri reziduale și
hârtie; veți găsi peste tot containere adecvate pentru deșeuri, pe care îngrijitorul le va goli
imediat ce se umplu. Containerul pentru sticlă se află la doar 100 m distanță, la stradă.
13. Vă rugăm să nu vă curățați încălțămintea murdară în clădire; dacă aveți haine de lucru foarte
murdare, ele se schimbă deja la serviciu, iar doamna de la curățenie vă va mulțumi foarte
mult.
14. Sunteți responsabil de păstrarea curățeniei și ordinii în propria cameră. Dacă locuiți cu noi o
perioadă mai lungă, îngrijitorul vă va oferi cu drag ustensile pentru curățenie și să vă sfătui ce
să faceți. Vă rugăm să lăsați întotdeauna camera și proprietatea noastră complet curățate și
măturate la plecare.
15. Dacă observați defecte, vă rugăm să ne informați imediat când vă mutați. Dacă ați deteriorat
ceva, vă rugăm să ne raportați imediat, pentru a evita daunele suplimentare.
16. În principiu, nu lăsați persoane străine în casă. Vă rugăm să raportați imediat toate
modificările la rezervările curente. Toate persoanele noi trebuie să ne fie raportate imediat și
în avans. Colegii noi din cadrul echipei dvs. trebuie raportați, precum și oaspeții de zi sau
vizitele. Oaspeții și vizitatorii necesită acordul proprietarului.
17. Cheile noastre fac parte dintr-un sistem de blocare, așa că vă rugăm să aveți grijă de ele și nu
uitați să le returnați la plecare sau să le lăsați în cameră.
18. Termenii și condițiile noastre generale se aplică în toate cazurile (TCG) așa cum sunt
convenite prin rezervare.
19. Aveți o problemă și aveți nevoie de ajutor? Vă rugăm să ne contactați cu încredere, vă
ajutăm bucuros.
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