CONDICIONS GENERALS CAMPING MIRAMAR, S.A.
CONDICIONS DEL CONTRACTE PER A CARAVANES VINATGE I MOBIL-HOME
Per efectuar la reserva, s’han d’acceptar les següents condicions del contracte.
La reserva es personal i intransferible i es considera vigent una vegada rebuda la seva
paga i senyal. El període contractat no podrà ser modificat, (ni escurçar ni allargar) i
haurà d’abonar-se íntegrament. En tot moment el càmping es reserva el dret de
canviar l’allotjament i oferir –ne un altre d’equivalent.
Equipament:
Equipats amb coberteria i estris de cuina pel nombre de places segons el model
contractat.
La roba de llit és opcional i s’hauran de sol·licitar quan es realitza la reserva amb un
cost addicional de 10 € per cada un.
Admissió:
L’allotjament estarà a disposició del client a partir de les 16:00h, fins les 21:00h; en el
cas d’arribar més tard, s’haurà de notificar a la recepció.
La sortida serà abans de les 12:00h del dia de sortida contractat.
Només s’admetrà un vehicle per allotjament.
Animals domèstics:
Són admesos en els següents allotjaments:
-

Caravana Groga

-

Caravana Lila

-

Caravana Blava

-

Caravana Rosa

-

Navy 9

-

Navy 10

-

Navy 11

-

Navy 12

Ocupació:
La ocupació no podrà excedir en cap cas del nombre de places admeses segons el
model.
No s’admeten tendes complementàries al costat de l’allotjament.

Pagaments:
La paga i senyal serà del 30% del total de l’estància i pot realitzar-se mitjançant targeta
de crèdit en el mateix moment de la reserva Online o mitjançant transferència bancària
que ha de ser rebuda en un termini no superior a 2 dies a partir de la data de
contracte.
Un cop rebuda la paga i senyal, es confirmarà la reserva per escrit (e-mail).
Beneficiari: Camping Miramar
Banc: Caixabank, S.A.
Número bancari: 2100-1421-11-0200117865
IBAN: ES87-2100-1421-1102-0011-7865
BIC: CAIXESBBXXX
(no oblidi indicar el nom i el cognom)
LA RESTA DEL PAGAMENT ES REALITZARÀ EL DIA D’ARRIBADA.
Dipòsit de Garantía:
100 Euros per allotjament. Es tornaran a la sortida, prèvia revisió de l’allotjament.
En el cas de desperfectes o falta de neteja, es facturarà el que correspongui.
Cancel.lació del contracte:
Si l’allotjament no es ocupat pel titular dins les 24h següents a la data de contractació
sense avís previ, el contracte quedarà anul·lat automàticament, el que comportarà la
pèrdua de l’import lliurat.
El Camping Miramar es reserva el dret de tornar a contractar l’allotjament.
Anul.lació:
L’anul.lació de la reserva dóna lloc a la pèrdua del 30% de la paga i senyal.
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