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NOVASOL A / S, Dánsko 
PODMIENKY NA PRENÁJOM 2021 
Rekreačný dom nie je vo vlastníctve spoločnosti NOVASOL, ale tretej strany (ďalej len „majiteľ 
domu“). NOVASOL je 
strana, ktorá vám poskytuje dovolenkový dom v mene majiteľa domu 
prospech a riziko. Spoločnosť NOVASOL má dohodu s majiteľom domu, ktorá spoločnosti NOVASOL 
dáva 
skupinové právo na predaj prenájmu dovolenkového domu. Keď je rezervácia na prenájom 
stacionárneho 
hausbót, budú platiť tieto rezervačné podmienky spolu so špeciálnymi podmienkami, ktoré sú 
uvedené v prílohe. 
kábel k hausbótom. Prenájom prázdninového domu sa vždy riadi týmito rezervačnými podmienkami, 
ktoré spolu s „Worth Knowing“ a poukážkou na prenájom tvoria nájomnú zmluvu („Dohoda 
ment “). Cestovné kancelárie, webové stránky a iné rezervačné agentúry nemôžu uzatvárať odlišné 
dohody 
Podmienky rezervácie NOVASOL alebo informácie v príslušnom katalógu alebo na internete. NIE- 
VASOL nepredáva dovolenky alebo súvisiace cestovné poriadky. Iba tieto rezervačné podmienky 
upraviť prenájom prázdninového domu. Nájomca je povinný získať všetky stanovené služby 
v rezervačných podmienkach NOVASOL alebo na internete prostredníctvom „mojej 
rezervácie“. Akékoľvek zmeny a doplnenia k 
Dohoda je platná, iba ak je vyhotovená písomne. Ak sa nájomníci rozhodnú kúpiť ďalšie 
služby alebo produkty, alebo by vám mali byť poskytnuté akékoľvek ďalšie služby alebo produkty, 
napríklad lístky 
do aquaparku, zábavného parku alebo niečo podobné, tieto doplnkové služby alebo produkty budú 
predmetom samostatnej dohody medzi vami ako nájomcom a majiteľom domu prázdninového domu 
resp 
poskytovateľom doplnkovej služby / produktu a nevzťahujú sa na ne tieto rezervačné podmienky, 
ktoré 
upravujú iba Zmluvu s NOVASOLOM. 
PREAMBULA 
Pred začatím pobytu nájomcu v prázdninovom dome dostane nájomca doklady o prenájme 
podrobné informácie o tom, ako vyzdvihnúť kľúče od prázdninového domu. V deň rezervácie dňa 
prázdninový dom musí mať vedúci nájomník najmenej 18 rokov. Na cestovateľské večierky 
pozostávajúce z mládeže 
Skupiny, nájomca rekreačného domu musí mať v deň rezervácie rekreačného domu vek 21 rokov. 
1. PRENÁJOMNÉ OBDOBIE 
Časy príchodu a odchodu uvedené na internete v časti „Moja rezervácia“ alebo v dokumentoch o 
prenájme 
sú platné vždy. Dokumenty o prenájme obsahujú informácie o čase, v ktorý môže byť kľúč k dispozícii 
a kedy bude dovolenkový dom pripravený na príchod. Kľúč je možné obvykle vyzdvihnúť na adrese a 
čas neskôr, ako je uvedený v dokladoch o nájme, pokiaľ existuje dohoda o neskoršom odbere 
boli vykonané vopred a nájomca platí všetky dohodnuté poplatky. Prázdninový dom musí byť vždy 
opustený 
v deň odchodu najneskôr do 10 hod. Kľúč bude odovzdaný iba v prípade, že má k dispozícii celý 
nájom 
boli zaplatené v súlade s podmienkami rezervácie a po predložení pôvodného nájmu 
voucher a formu identifikácie fotografie. 
2. DOVOLENKA DOMA 



2.1 Veľkosť a využitie rekreačného domu a dôvodov: Pokiaľ nie je s NOVASOLOM dohodnuté inak, 
prázdninový dom nesmie byť používaný na žiadny iný účel ako na prázdniny. Ak naša kvalita 
alebo H OMe 
vlastníka susp ECTS že akty dejú, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi, pokyny Novasol 
je, 
verejný poriadok alebo slušnosť, naša kvalita a vlastník H majú právo získať prístup k dovolenke 
domov, a ak , podľa vlastného uváženia, jeho podozrenie sa potvrdilo sa právo odstúpiť od A gree- 
bez vyzvania vyhostiť príslušnú osobu / osoby z prázdninového domu s okamžitým 
DIATECH efekt, a bez toho, aby sa práva na o vrátenie nájme. Uvedené metrov štvorcových v dome 
majú 
boli vypočítané na základe vonkajších meraní základne. Je zakázané stavať stany alebo 
zaparkovať karavany a podobne na pozemku alebo vedľa neho. 
2.2 Počet hostí: Kedykoľvek môže byť prázdninový dom a k nemu patriaci majetok 
obsadené (čím sa rozumie prenocovanie, zatiaľ čo denní hostia sú vítaní) č 
viac ako je počet ľudí uvedený v brožúre, na našom webe a v dohode. To 
počet zahŕňa deti bez ohľadu na ich vek. Výnimkou sú iba domy s možnosťou 
privedenie ďalšieho dieťaťa (mladšieho ako 4 roky) bez príplatku. Informácie o 
táto možnosť je k dispozícii pri rezervácii a zobrazí sa aj v informáciách o dome („Over- 
zobrazenie a karta Zariadenia), ktoré si môžete prečítať na našom webe. Ak je dom obývaný viac 
osôb, ako je povolený maximálny počet, alebo má nájomník postavené stany alebo zaparkované 
karavany alebo 
NOVASOL alebo vlastník domu majú nárok, podobne ako na pozemku prázdninového domu alebo 
vedľa neho 
požiadajte ďalšie osoby, aby prázdninový dom opustili bez predchádzajúceho upozornenia. Ak 
nájomca nevyhovie 
s touto žiadosťou do 12 hodín sa dohoda ukončí a všetci obyvatelia sú povinní 
s okamžitou platnosťou a bez ďalšieho upozornenia na opustenie prázdninového domu bez 
náhrady. NIE- 
VASOL predovšetkým zabezpečuje prenájom prázdninových domov pre rodiny a páry. Skupiny 
mládeže 
najmenej 6 osôb vo veku do 21 rokov, musí oznámiť spoločnosti NOVASOL, že sú 
mládežnícka skupina pri rezervácii. NOVASOL alebo vlastník domu sú oprávnení odmietnuť a 
skupiny, a vypovedať dohodu bez vrátenia nájomného, ak také oznámenie v danom čase nebolo 
urobené 
rezervácie. 
2.3 Domáce zvieratá a alergie: V niektorých dovolenkových domoch nie sú povolené domáce 
zvieratá. Avšak ani NOVASOL 
ani majiteľ domu nemôže zaručiť, že sa v rekreačnom dome predtým nenachádzali žiadne domáce 
zvieratá 
príležitostiach alebo že majiteľ domu nemá domáce zvieratá. NOVASOL ani majiteľ domu ako- 
nesie akúkoľvek zodpovednosť za alergické reakcie nájomcu, ktoré sú výsledkom astmatických reakcií 
domácich miláčikov 
boli v niektorom z rekreačných domov. 
2.4 Hluk: Nájomníci môžu občas neočakávane zaznamenať hluk zo staveniska, 
bours, traffic etc. 
hluk. 
2.5 Internet: Internetové pripojenie / širokopásmové pripojenie sa ponúka niekoľkými rôznymi 
spôsobmi, napríklad prostredníctvom služby 
kábel, wifi atď. Internet je doplnková služba, ktorú majiteľ domu dodáva, a kvôli problémom- 
vzdialenosti, ktoré môžu predstavovať neadekvátne pokrytie v oblasti, kde sa nachádza prázdninový 
dom 
a premenlivé objemy dát a rýchlosť, NOVASOL a majiteľ domu nemôžu niesť zodpovednosť 



pre zlý signál, preťaženú anténu, problémy s káblom alebo iné problémy s pokrytím alebo objemom 
dát. 
Prístup na internet môžu používať iba dospelí a používanie internetu musí byť v súlade s príslušnými 
predpismi 
zákony. 
2.6 Fajčenie : Vo dovolenkovom dome nie je dovolené fajčiť, pokiaľ nie je uvedené inak. 
To však neznamená, že v prázdninovom dome sa nikdy nefajčilo. Poplatok vo výške 
Za porušenie zákazu fajčenia sa bude účtovať 400 EUR. 
2.7 Lode: Ak majiteľ domu dá nájomcovi čln zadarmo, bude ním nájomca 
dlžník, bude zodpovedný za používanie lode a zodpovednosť bude niesť aj nájomca 
že počas používania člna je prítomné všetko vybavenie požadované zákonom. Dohody týkajúce sa 
Prenájom člna a / alebo motorového člna od majiteľa domu alebo akejkoľvek tretej strany sa 
uzatvára výlučne 
nájomcom a poskytovateľ lode a NOVASOL nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak použitie 
čln vyžaduje zákonnú, námornú alebo podobnú licenciu, nájomca zodpovedá za 
zachovanie takejto licencie a jej predloženie, ak o to požiada. Všetci ľudia, ktorí používajú čln, musia 
nosiť 
vybavené záchranné vesty. Nájomca je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby všetci používali 
záchranné vesty, 
a ani NOVASOL, ani vlastník domu nie sú povinní umiestňovať záchranné vesty u nájomcu 
dispozícia. Nájomca si preto nemôže byť istý, že prázdninový dom obsahuje záchranné vesty pre 
všetkých 
používateľov. Deti mladšie ako 16 rokov môžu používať loď iba v sprievode dospelej osoby. Pre 
bezpečnosť 
z dôvodov, nájomca sa bude riadiť všetkými pokynmi spoločnosti NOVASOL alebo majiteľa domu 
týkajúce sa 
používanie člna. Po každom použití lode musí nájomca nechať loď na zodpovednom mieste 
spôsobom a nad limit pre príliv a odliv. Spoločnosť NOVASOL ani vlastník domu nemôžu byť 
zodpovední 
za nehody, poškodenia alebo zranenia spojené s používaním člna. 
2.8 Bazény, vírivky alebo podobné zariadenia: Z bezpečnostných dôvodov je nájomca povinný 
dodržiavať akékoľvek 
Pokyny majiteľa domu alebo NOVASOLU týkajúce sa používania bazénu, vírivky alebo 
podobné zariadenie, ak ho prázdninový dom obsahuje. Nájomca je zodpovedný za akékoľvek použitie 
bazén, vírivka alebo podobné zariadenie. Nadmerné používanie bazéna, vírivky a podobne 
zariadenie sa neodporúča. Deťom mladším ako 16 rokov nie je povolený vstup do bazéna 
dohľad dospelej osoby. 
2.9 Stacionárne hausbóty: Nájomca musí dodržiavať príslušné národné predpisy a miestne, 
individuálne pravidlá, ktoré sa môžu vzťahovať na oblasť, v ktorej sa hausbót nachádza, pretože v 
opačnom prípade môže dôjsť k nedodržaniu 
trestný čin. Nájomca je povinný oboznámiť sa s príslušnými pravidlami a reg. 
po príchode na hausbót, napríklad v súvislosti s likvidáciou odpadu, čerpaním 
morských toaliet alebo vyprázdňovania septikov, odpaľovania zábavnej pyrotechniky, používania 
otvoreného ohňa a 
používanie grilovacích grilov, rybolov, používanie vodných lyží, windsurfingu, vodných skútrov a 
podobných zariadení, plávanie, 
potápanie atď. Ďalšie informácie nájdete na hausbóte. 
3. CENY A PLATBY 
Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ceny sú uvedené v EUR (EUR) za dom na týždeň. NOVASOL je 
nejaký 
krát povinný vyberať miestne dane od nájomcov pred príchodom do dovolenkového domu a ceny 
zvyčajne 



zahrnúť príslušné dane. Ak nie je možné zahrnúť dane do ceny v čase rezervácie, 
Spoločnosť NOVASOL je oprávnená do výšky nájmu zahrnúť miestne dane splatné nájomcom 
následne účtované nájomcovi. Rezervácia je okamžite záväzná bez ohľadu na to, ako 
rezervácia sa vykonáva. Keď je rezervácia nájomcu zaregistrovaná, NOVASOL zašle nájomcovi súhlas 
potvrdenie rezervácie a výšky nájmu, ktoré má NOVASOL účtovať v jednej alebo dvoch inštaláciách, 
Pozri nižšie. NOVASOL postúpi poukážku na prenájom, keď bude celá čiastka prenájmu 
zaplatené spolu s kľúčovými údajmi o zbere a cestovnými smermi. Ak si nájomca vybral elektronický 
dokument- 
(e-dokumenty), NOVASOL pošle e-mail s odkazom na „moju rezerváciu“ bezprostredne po 
rezervácia bola vykonaná. Odkaz bude obsahovať informácie o platbe a doklady o prenájme môžu 
stiahnuť po úplnej platbe. Ak nájomca zaplatil kreditnou kartou, budú doklady o prenájme 
sprístupnené bezprostredne po vytvorení rezervácie. 
3.1 Pre rezervácie uskutočnené 56 a viac dní pred začiatkom doby prenájmu nasledovné 
platobné podmienky sa uplatňujú: 
Prvá inštalácia vo výške 25% z celkovej výšky nájmu je splatná okamžite a musí dosiahnuť NO- 
VASOL najneskôr 8 dní po vykonaní rezervácie. 
Druhé zariadenie, ktoré predstavuje zvyšných 75% nájmu, je splatné a musí dosiahnuť 
NOVASOL najneskôr 42 dní pred začiatkom doby prenájmu. 
3.2 Pri rezerváciách uskutočnených neskôr ako 55 dní pred začiatkom doby nájmu 
platia podmienky zníženia: 
Celková čiastka za prenájom je splatná okamžite a musí byť doručená spoločnosti NOVASOL 
najneskôr do 3 dní po 
rezervácia bola vykonaná. 
Ak nie sú dodržané platobné podmienky, bude sa to považovať za porušenie zmluvy a NIE- 
Spoločnosť VASOL je oprávnená vypovedať dohodu bez oznámenia, ale pokiaľ je to možné, oznámi to 
to nájomcovi pred vypovedaním. Ukončenie zmluvy nevyníma nájomcu z 
platia všetky splatné sumy a uplatňujú sa ustanovenia týkajúce sa zrušenia v článku 6. Pokiaľ 
inak uvedené v brožúre alebo na našom webe, výška nájmu nezahŕňa elektrinu, ropu, plyn 
atď. a tiež na vykurovanie (vrátane akéhokoľvek palivového dreva) a vody. 
4. DANE, MENA A TURISTICKÉ DANE 
V prípade, že úrady zvýšia alebo zavedú nové dane, NOVASOL je oprávnený zvýšiť 
Suma nájmu účtovaná nájomcovi pomerne. Na požiadanie nájomcu musí NOVASOL poskytnúť 
dôkaz o takom zvýšení ceny. V prípade, že dôjde k zmene meny v krajine, kde 
sa nachádza prázdninový dom, alebo ak dôjde k zmene meny používanej spoločnosťou NOVASOL pre 
faktúry v 
vzťahu k dovolenkovému domu v porovnaní s menou, ktorá je uvedená v katalógu na internete 
a / alebo cenník platieb nájomcu za rekreačný dom, nájomné je možné zvýšiť o 
kedykoľvek po uzavretí dohody o nájme a pred pobytom nájomcu na prázdninách 
domov, o rovnaké percento, v akom sa príslušná mena zvýšila od katalógu a / alebo cenníka 
čo vytlačené. Tieto okolnosti nedávajú nájomcovi právo zrušiť rezerváciu. 
5. BEZPEČNOSTNÝ BALÍK NOVASOLU VČETNE OCHRANY ZRUŠENIA - 
V PRÍPADE NEZAMESTNANOSTI A NOVÉHO ZAMESTNANIA ŽIADNA ZÁRUKA NEBEZPEČENSTVA 
ZÁRUKA VRÁTENIA PENIAZE - ZÁRUKA NAJLEPŠÍCH CEN 
Keď si nájomca rezervuje prázdninový dom prostredníctvom NOVASOL, nájomca bude automaticky 
krytý 
bezpečnostným balíkom NOVASOL. 
S balíkom zabezpečenia sa spoločnosť NOVASOL snaží ponúknuť nájomcovi čo najlepšie 
zabezpečenie. 
Na výrobok na ochranu proti zrušeniu platia nasledujúce podmienky: 
5.1.1 Ochrana pred zrušením sa uplatňuje v tých prípadoch, keď je nájomcov pobyt v prenájme 
prázdninový dom je znemožnený alebo do značnej miery sťažený: 
a. Pretože osoby uvedené pri uzatváraní dohody alebo ich manželia, deti, rodičia, 



súrodenci, starí rodičia, vnuci, svokry alebo svokry pominú alebo uzavrú zmluvu 
akútne ochorenie alebo vážne zranenie vyžadujúce hospitalizáciu, pokoj na lôžku predpísaný lekárom 
alebo čokoľvek iné 
podobného charakteru. Akútne ochorenie je novonadobudnuté ochorenie (od času rezervácie), 
závažná 
podozrenie na novonadobudnuté a vážne ochorenie alebo neočakávané zhoršenie existujúcej 
choroby 
choroba alebo chronické ochorenie. 
b. Pretože bezprostredne pred začiatkom pobytu nájomcu v rekreačnom dome značné škody 
došlo k požiaru alebo vlámaniu do súkromného domu nájomcu alebo došlo k nezákonnému štrajku 
miesto v podniku, ktorý je vo vlastníctve nájomcu. 
5.1.2 Výrobok na ochranu proti zrušeniu bude závisieť od nasledujúcich podmienok: 
a. Nájomca informuje NOVASOL o ochorení písomne najneskôr do 24 hodín od vzniku 
nástup choroby a spoločnosť NOVASOL musela byť o zrušení informovaná najneskôr na poludnie 
v deň príchodu uvedený v dohode. 
b. NOVASOL dostane doklad o udalosti oprávnenej na zrušenie, tj vyhlásenie lekára, 
úmrtný list alebo policajná správa, najneskôr do 3 dní (72 hodín) od času oznámenia. The 
poplatok za vydanie akýchkoľvek osvedčení, správ alebo vyhlásení platí nájomca. 
5.1.3 Nájomca je chránený od času rezervácie do príchodu nájomcu na dovolenku 
Domov. Po začiatku doby nájmu nie je krytie, ani predčasné odchody. 
vylúčené. 
5.1.4 V prípade úspešnej reklamácie sa účtuje celá suma za prenájom, znížená o administratívny 
poplatok 75 EUR 
budú vrátené nájomcovi. 
5.1.5 Ostatné náklady, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s príslušnou udalosťou, nebude hradiť NO- 
VASOL podľa produktu na ochranu proti zrušeniu. Odporúčame, aby sa nájomník dostal dovnútra 
kontakt s jeho cestovnou kanceláriou alebo poisťovňou ohľadom získania príslušného poistenia. 
Akékoľvek otázky týkajúce sa produktu na ochranu proti zrušeniu smerujte na NOVASOL. 
5.1.6 Na produkt na ochranu pred zrušením sa nemožno odvolať v prípade vyššej moci a / alebo 
mimoriadnych udalostí alebo okolností. 
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Nasledujúce sa bude vzťahovať na záruku NOVASOL bez rizika v prípade nezamestnanosti alebo 
novej 
práca u nového zamestnávateľa: 
5.2.1 Na to, aby sa dala uplatniť záruka bez rizika, platia nasledujúce podmienky: 
a. Nájomca je postihnutý nedobrovoľnou nezamestnanosťou; alebo 
b. Nájomca nemá žiadnu možnosť absolvovať dovolenku v termíne rezervovanom z dôvodu nového 
zamestnania 
u nového zamestnávateľa. 
5.2.2 Záruka bez rizika sa uplatňuje iba vtedy, ak NOVASOL dostane príslušnú dokumentáciu 
udalosť, pozri body 5.2.1.aab, najneskôr 8 dní pred začiatkom doby nájmu. 
5.2.3 Ak záruka bez rizika nadobudne účinnosť, nájomca si môže vybrať: 
a. Previesť zmluvu na tretiu stranu bez ďalších nákladov; alebo 
b. Zrušiť rezerváciu a dostať späť celú sumu za prenájom po zaplatení administrátora 
registračný poplatok 75 EUR. 
5.2.4 Ak vlastník domu nemôže dať nájomcovi k dispozícii prázdninový dom, ako bolo dohodnuté, z 
dôvodu 
Záruka NOVASOL bez rizika automaticky nadobudne účinnosť a v takých prípadoch, kde 
NOVASOL ponúkne nájomcovi alternatívny prázdninový dom. 



5.2.5 Ak je alternatívny dom, ktorý je ponúkaný nájomcovi, lacnejší, nájomca bude mať 
rozdiel v vrátenej cene. 
5.2.6 Záruku bez rizika nemožno uplatniť v prípade vyššej moci a / alebo mimoriadnych udalostí 
alebo okolnosti. 
Na Záruku vrátenia peňazí spoločnosti NOVASOL sa vzťahuje toto: 
5.3.1 Záruka vrátenia peňazí sa vzťahuje iba na rekreačné domy s krytým bazénom. The 
peniaze sa vyplatia iba v prípadoch, keď má rekreačný dom také závažné nedostatky, ktoré nemôžu 
ihneď napraviť, že sa používanie rekreačného domu výrazne znížilo, napr 
pretože bazén nemožno používať alebo je vykurovací systém v prázdninovom dome mimo prevádzky. 
5.3.2 Na uplatnenie záruky vrátenia peňazí platia nasledujúce podmienky 
kábel: 
a. Nájomca sa musí bezprostredne počas pobytu v prázdninovom dome sťažovať; 
b. NOVASOL nebol schopný odstrániť vadu do 24 hodín od podania sťažnosti nájomcom; iné 
c. Také chyby nemožno prisúdiť nájomcovi. 
5.3.3 Záruka vrátenia peňazí platí odo dňa, keď NOVASOL dostane sťažnosť 
a po zvyšok doby prenájmu. 
5.3.4 Ak záruka vrátenia peňazí nadobudne účinnosť, nájomca si môže vybrať: 
a. Uvoľniť prázdninový dom a získať pomerný podiel vráteného nájomného vo výške 
zostávajúce dni doby prenájmu; alebo 
b. Na zostávajúcu dobu nájmu bude ponúknutý náhradný dom. Ak náhradný dom 
ktorý je k dispozícii nájomcovi, je lacnejší, bude mať rozdiel v cene nájmu 
vrátená. Rozdiel sa odhaduje proporcionálne v súlade so zvyšnou časťou doby prenájmu. 
5.3.5 Ak záruka vrátenia peňazí nadobudne účinnosť, nájomca neplatí za záverečné upratovanie 
pri uvoľnení pôvodného prázdninového domu. 
5.3.6 Záruku vrátenia peňazí nie je možné uplatniť v prípade vyššej moci. 
Na záruku najlepšej ceny spoločnosti NOVASOL sa vzťahujú nasledujúce podmienky: 
5.4.1 Záruku najlepšej ceny je možné uplatniť iba vtedy, ak je možné rezervovať príslušný 
dovolenkový dom 
v rovnakom období a za rovnakých podmienok prenájmu, ale za nižšiu cenu v rovnakej mene 
prostredníctvom 
alternatívna brožúra na alternatívnej webovej stránke v domovskej krajine nájomcu. 
5.4.2 Ak záruka za najlepšiu cenu nadobudne účinnosť, nájomcovi bude vrátená cena 
rozdiel. 
5.4.3 Záruka najlepšej ceny sa nemusí nárokovať, ak je rozdiel v cene spôsobený zvýšením daní alebo 
poplatkov 
alebo kolísanie výmenného kurzu. 
6. ZRUŠENIE / ZMENY 
6.1 Storno je možné vykonať iba písomne a platí iba odo dňa, keď NOVASOL 
prijíma to. 
6.2 Ak je rezervácia zrušená z dôvodov, na ktoré sa nevzťahuje bezpečnostný balík NOVASOL- 
veku, pozri článok 5, budú účtované nasledujúce poplatky: 
6.2.1 Ak je dovolenkový dom pre viac ako 14 osôb, platia sa nasledujúce poplatky: 
a. Odo dňa rezervácie a do 70 dní pred začiatkom doby prenájmu 25% z ceny 
celková výška nájmu. 
b. Od 69 dní pred začiatkom doby prenájmu 100% z celkovej výšky nájmu. 
6.2.2 Za ostatné dovolenkové domy sa účtujú nasledujúce sumy: 
a. Odo dňa rezervácie až do 70 dní pred začiatkom doby nájmu 10% z 
celkovú sumu nájmu (najmenej však 75 EUR). 
b. Od 69 do 40 dní pred začiatkom doby prenájmu 25% z celkovej sumy za prenájom 
(najmenej však 75 EUR). 
c . Od 39 dní pred začiatkom doby prenájmu 100% z celkovej sumy za prenájom. 
Ak NOVASOL neobdrží písomné storno, celá čiastka za prenájom je splatná, aj keď 



prenajatý rekreačný dom sa nevyužíva. 
6.3 V prípade, že je rekreačný dom prenajatý niekomu ďalšiemu a za pôvodnú cenu prenájmu, sú 
uvedené poplatky 
v bodoch 6.2.1.b a 6.2.2.c môžu byť znížené na poplatok vo výške 25% z celkovej sumy nájmu alebo 
75 EUR, 
ktorá je väčšia. Ak dovolenkový dom nie je prenajatý niekomu inému alebo ak prázdninový dom nie 
je 
prenajaté za pôvodnú cenu, platia poplatky uvedené v článku 6.2. 
6.4 Čas uzávierky pre dni uvedené v bodoch 6.2.1 a 6.2.2 musí byť bezprostredne predchádzajúci 
polnoc. 
6.5 Ak nájomca môže umiestniť na to isté miesto iného nájomcu na rovnaké obdobie a za rovnakú 
cenu, NIE- 
Spoločnosť VASOL akceptuje zmenu názvu za poplatok 75 EUR. Oznámenie spoločnosti NOVASOL 
musí byť v 
písanie. Poplatok bude odstránený, ak sa na záležitosť vzťahuje záruka NOVASOL bez rizika. 
6.6.1 Pokiaľ ide o rekreačné domy uvedené v 6.2.2., NOVASOL akceptuje, pokiaľ je to možné, 
zmeny rezervácií do 40. dňa pred začiatkom doby nájmu za poplatok 
vo výške 75 EUR. 
6.6.2 V prípade, že zmenenú rezerváciu nájomca neskôr zruší v súlade s odsekom 6, 
na toto zrušenie sa bude vzťahovať ustanovenie ako celok, aj keď nie tak, aby bol na tom nájomca 
lepšie, porovnaj 
bod 6.2., ako by bol nájomca, ak by nájomca zrušil pôvodnú dohodu na 
čas zmeny ich rezervácie. 
6.6.3 Akákoľvek zmena a doplnenie pôvodnej zmluvy v 40. deň a neskôr 
doba nájmu sa považuje za zrušenie (pozri vyššie uvedené podmienky), po ktorom nasleduje nová 
kniha- 
ing. 
7. ENERGETIKA, VODA A TELEFÓNNE OSOBY 
7.1 Energia a voda: Nabíjanie elektromobilov je povolené, iba ak je prázdninový dom vybavený 
s nabíjacou stanicou. V prázdninových domoch, kde je spotreba energie zahrnutá v cene prenájmu, 
nájomcovi sa účtuje poplatok, ak si chce prenajímačom dobiť elektromobil pomocou nabíjacej stanice 
(pozri 
symboly vedľa popisu každého dovolenkového domu). V dovolenkových domoch, kde energia a voda 
suma nie je zahrnutá v sume za prenájom (pozri symboly pri každom popise domu) a kde 
neexistuje žiadny automat na mince, vopred definovaná čiastka na osobu, ktorej sa dom prenajíma, 
bude fixná alebo a 
formu vody a elektriny dostane nájomca spolu s kľúčom. Alternatívne bude formulár 
byť umiestnené na viditeľnom mieste v rekreačnom dome. Odčítané údaje z meradla sa zapíšu na 
tento formulár ihneď 
diately po začiatku nájmu pre všetky formy spotreby, ktoré sa budú používať, či už je to voda, 
elektrina, kúrenie, plyn alebo iná spotreba. Elektromer neukazuje desatinné miesta, tj 
merač ukazuje celú kWh. Akékoľvek červené údaje sú tiež celé kWh. Po skončení nájmu nájomca, 
vlastník domu alebo zamestnanci NOVASOLU znova odčítajú elektromer a toto čítanie 
tvoria základ pre urovnanie spotreby energie. Nájomca je povinný uhradiť spotrebu energií v 
priebehu 
celý nájom, aj keď nájomca nevyužíval rekreačný dom počas celého nájmu. V 
obdobie 1. novembra - 31. marca, bude prázdninový dom predhriaty na cca. 15 stupňov, ak je 
dovolenka 
domov bol rezervovaný najneskôr tri dni pred začiatkom doby prenájmu. V 
obdobie 1. novembra - 31. marca, platia čítania nájomcu alebo majiteľa domu, pričom NIE - 
Hodnotenia VASOLu platia v období od 31. marca do 31. októbra. Kryté bazény, ktoré sú 



dostupné v prenajatom období sú vyhrievané. Toto je neoddeliteľnou súčasťou vysokého štandardu 
týchto domov. 
Preto je potrebné rátať s ďalšími výdavkami (elektrina, olej) na vykurovanie bazéna; 
cena sa líši v závislosti od ročného obdobia, teploty vody a veľkosti bazéna. 
Teplota vody je cca. 24 ° C pri príchode (to však neplatí pre rezervácie urobené menej 
viac ako 3 dni pred príchodom). Nie je možné očakávať, že by vonkajšie bazény boli vyhrievané a ani 
nemusia byť 
používa sa celý rok. Ďalšie informácie nájdete v brožúre alebo na našom webe v časti „Stojí za to 
vedieť“. 
7.2 Telefón: Používanie telefónu, ak existuje, sa vybaví aj pri odchode. Suma bude vyrovnaná 
spolu s akýmikoľvek nákladmi na energiu. 
8. VKLADY A PLATBY NA ÚČET ZA SPOTREBNÉ NÁKLADY 
Podľa NOVASOLU alebo podľa želania majiteľa domu budú sumy splatné podľa dohody v 
Medzi tieto prípady patrí aj úhrada nákladov na spotrebu a v určitých prípadoch aj a 
Záloha. Náklady na spotrebu a depozit sa účtujú spolu s nájomným alebo sú splatné 
v hotovosti, keď si nájomca vyzdvihne kľúč. Úhrada nákladov na spotrebu slúži 
zabezpečiť náklady na spotrebu energie, telefón a pod. Záloha slúži ako zabezpečenie domu 
vlastníka v prípade akéhokoľvek poškodenia prenajatých priestorov alebo nedostatočného alebo 
nedostatočného záverečného upratovania. Ak 
záloha je účtovaná, pričom výška zálohy závisí okrem iného od veľkosti prázdninového domu, v jeho 
blízkosti 
vybavenie a vybavenie, trvanie doby nájmu a účel, na ktorý je rekreačný dom určený 
sa prenajíma 
Ak nájomca uzatvoril zmluvu o prenájme dodatočného vybavenia, napr 
s vlastníkom domu a nad rámec dohody, ktorá bola uzavretá s NO- 
VASOL ako sprostredkovateľovi môže byť nájomcovi účtovaná ďalšia záloha. Veľkosť platby 
na účet nákladov na spotrebu a zálohy je uvedený na dohode, v brožúre a / alebo 
na našom webe. Vyrovnanie platby na účet nákladov na spotrebu a zálohy bude 
nastať najneskôr 4 týždne po odchode nájomcu z prázdninového domu. Akékoľvek poškodenie a / 
alebo 
nedostatok záverečného upratovania plus poplatok za správu sa odpočíta pred splatením zálohy. Ak 
hodnota vyššie uvedeného súčtu presahuje sumu zálohy alebo ak sú náklady na spotrebu vyššie ako 
sumy fakturované na účet, bude nájomcovi fakturovaná ďalšia suma. 
V prípade skupiny mládeže (pozri 2.2) alebo v prípade skupín viac ako 6 osôb (okrem rodín a 
páry), alebo v prípade prenájmu prázdninového domu na viac ako 14 dní, alebo v prípade dovolenky 
dom sa prenajíma na iný účel ako na prázdniny, NOVASOL, majiteľa domu alebo ich zástupcu 
strážca je oprávnený účtovať zvýšenú zálohu až do 475 EUR za počet lôžok, ktoré 
prázdninový dom má k dispozícii a za jedno alebo viac záverečných upratovaní môže byť v závislosti 
od platby účtovaný poplatok 
o trvaní doby nájmu. 
9. ZÁVEREČNÉ ČISTENIE 
Nájomca odchádza z domu uprataný a dôkladne uprataný. Nájomca by si mal byť obzvlášť vedomý 
čistenie chladničky, mrazničky, sporáka, rúry, grilu a sanitárnych zariadení. Prázdninový dom musí 
byť vždy uvoľnený v stave, v akom by ste ho chceli nájsť. Konečné čistenie môže byť normálne 
objednané u NOVASOLU alebo od majiteľa domu po zaplatení poplatku a nájomca nie je povolený 
nechať čistenie vykonať akejkoľvek tretej strane. Náklady na chýbajúce alebo nedostatočné 
záverečné upratovanie alebo ak 
Rekreačný dom je ponechaný v chaotickom stave a bude fakturovaný nájomcovi. Ak je záverečné 
čistenie 
zahrnuté v cene prenájmu alebo si nájomca objednal záverečné upratovanie, nebude to od nájomcu 
oslobodené 
povinnosť urobiť riad, vyprázdniť umývačku riadu a chladničku, vyčistiť rúru a vonkajší povrch 



pred odletom grilujte a upratujte v prázdninovom dome a okolí. V prípade skupiny mládeže (pozri 
2.2), príp 
ak sa rekreačný dom prenajíma na iný účel ako na dovolenku, majiteľ domu alebo jeho zástupca 
sentitive je oprávnený požadovať po nájomcovi zaplatenie povinného záverečného upratovania a v 
prípade a 
doba nájmu viac ako 21 dní, vlastník domu alebo jeho zástupca je oprávnený požadovať 
nájomcovi uhradiť povinné upratovanie po 14 dňoch a potom každý týždeň. 
10. POŠKODENIE 
Nájomca sa k prenajatým priestorom správa zodpovedne a nájomca musí prenajatý byt vrátiť 
priestory v rovnakom stave, v akom boli prijaté. Nájomca zodpovedá vlastníkovi domu za 
akékoľvek škody na rekreačnom dome a / alebo jeho inventári / nábytku / prístrojoch alebo 
zariadeniach spôsobené počas roku 
doba nájmu nájomcom alebo inými osobami, ktorým nájomca umožnil prístup do prenajatého 
prázdninového domu. 
Ak je za drobné drobné nároky zodpovedný nájomca, NOVASOL pokryje až 135 EUR za prenájom 
obdobie za predpokladu, že nájomca pred odchodom z prázdninového domu vyplní, podpíše a vráti 
reklamačný protokol k dispozícii v prázdninovom dome alebo vzadu na formulári elektriny a za 
predpokladu, že 
nájomca nezaplatil zálohu, v takom prípade NOVASOL nepokrýva pohľadávku. Poškodenie dovolenky 
dom a / alebo jeho inventár urobený počas doby prenájmu je potrebné nahlásiť domovu NOVASOL 
vlastník alebo jeho zástupca. Akýkoľvek nárok majiteľa domu na škodu spôsobenú počas 
počas doby nájmu, či takú škodu nahlásil nájomca alebo bola 
inak zistené, budú vykonané do 4 týždňov od konca doby nájmu, pokiaľ nájomca 
konal z nedbanlivosti. Medzi každou dobou nájmu bude NOVASOL a / alebo majiteľ domu vykonávať 
a 
preskúmanie, počas ktorého sa vyskytnú akékoľvek chyby alebo poškodenia dovolenkového domu a / 
alebo jeho inventára, a tiež akýkoľvek nedostatok 
alebo bude stanovené nedostatočné čistenie. 
11. VADY, REKLAMÁCIE A NÁPRAVA 
Ak nájomca pri preberaní rekreačného domu pozoruje nedostatočné čistenie, poškodenie alebo 
chyby 
dovolenkového domu, mal by nájomca okamžite podať sťažnosť, pretože rekreačný dom inak 
považovať za bez problémov odovzdaného nájomcovi a nájomca stratí právo urobiť a 
sťažnosť na problém. Sťažnosti týkajúce sa čistenia je potrebné ihneď nahlásiť. 
Sťažnosti týkajúce sa poškodenia alebo vady je tiež potrebné nahlásiť čo najskôr a najneskôr do 
72 hodín od začiatku doby prenájmu alebo od zistenia závady alebo poškodenia. 
Sťažnosť je potrebné podať majiteľovi domu, jeho zástupcovi alebo miestnemu úradu 
NOVASOL. Kedy 
kontaktovanie spoločnosti NOVASOL mimo jej bežných otváracích hodín, číslo horúcej linky +45 97 97 
57 57 máj 
byť použité na pomoc. Nájomca by mal zabezpečiť, aby získal meno zamestnanca spoločnosti 
NOVASOL 
vybavovanie sťažnosti. E -maily nemožno používať na sťažnosti počas pobytu. Nájomca sa bude snažiť 
aby sa predišlo zhoršeniu akéhokoľvek poškodenia, defektu alebo chyby a prispeje k udržaniu 
akejkoľvek straty na minimálnej úrovni 
možné pre NOVASOL a pre majiteľa domu. Spoločnosť NOVASOL a / alebo majiteľ domu majú nárok 
na 
odstrániť všetky nedostatky alebo nedostatky. V prípade sťažnosti poskytne nájomca spoločnosti 
NOVASOL primeranú lehotu 
na odstránenie alebo opravu akejkoľvek chyby alebo poškodenia. Skorý odchod z prázdninového 
domu pred 
koniec doby prenájmu bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti NOVASOL je na náklady nájomcu a 



riziko. Nájomca riskuje, že nebude môcť vypovedať dohodu a tiež riskuje stratu práva na com 
pokuta alebo zníženie ceny, ak nájomca znemožňuje spoločnosti NOVASOL nápravu alebo opravu 
akýchkoľvek 
poškodenie alebo ponúknuť sťahovanie do iného prázdninového domu. 
Spoločnosť NOVASOL si vyhradzuje právo na nápravu akejkoľvek reklamácie premiestnením nájomcu 
na inú dovolenku 
domov podobnej ceny a kvality, kde je to možné. Toto rozhodnutie bude prijaté na základe uváženia 
spoločnosti NOVASOL 
. Ak podľa názoru nájomcu oznámená sťažnosť nevedie k uspokojivému riešeniu počas 
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počas doby prenájmu by mala byť sťažnosť písomne postúpená spoločnosti NOVASOL, aby ju 
preskúmala a prešetrila 
ďalej najneskôr do 28 dní po skončení doby nájmu. 
Písomné sťažnosti musia byť smerované na: 
NOVASOL AS, attn: Customer Care, Virumgårdsvej 27, DK-2830 Virum, alebo e-mailom na 
customerserv- 
ľad (a) novasol.com. NOVASOL sa bude vždy snažiť splniť akékoľvek konkrétne priania, ale nemôže to 
zaručiť 
že špeciálne požiadavky budú splnené. 
Akákoľvek zodpovednosť za škody zahŕňa iba priame finančné škody. Ani NOVASOL, ani 
Majiteľ domu môže byť zodpovedný za akékoľvek nepriame škody (následné škody) alebo škody za a 
nefinančný charakter (nemajetková ujma). 
12. NOVASOL AKO SPROSTREDKOVATEĽ 
Prázdninový dom nie je vo vlastníctve spoločnosti NOVASOL, ale majiteľa domu. NOVASOL je strana, 
ktorá 
vám poskytuje dovolenkový dom v mene vlastníka domu v prospech majiteľa domu 
a riziko. Ak je v rozpore s očakávaniami spoločnosti NOVASOL, rezerváciu nie je možné z dôvodov 
dokončiť 
mimo kontroly NOVASOL, napr. z dôvodu predaja na príkaz súdu alebo z dôvodu porušenia 
povinnosti vlastníka domu 
zmluvy alebo podobne, NOVASOL je oprávnený zrušiť rezerváciu a nájomné, ktoré už boli 
ktoré nájomca zaplatil spoločnosti NOVASOL, spoločnosť NOVASOL okamžite vráti. Avšak ako 
alternatívne a podľa uváženia NOVASOLU je NOVASOL oprávnený ponúknuť nájomcovi iný podobný 
hol- 
iday domov v rovnakej oblasti a za rovnakú cenu. 
13. JURISDIKCIA 
V prípade nezhody bude prípad predložený v jurisdikčnej oblasti, v ktorej sa nachádza rekreačný dom 
nachádza a bude vyriešený podľa dánskeho práva, ktoré je dohodnuté medzi stranami. 
14. VYŠŠIA SILA A / ALEBO MIMORIADNE UDALOSTI ALEBO OKOLNOSTI 
14.1 Ak je spoločnosti NOVASOL a / alebo majiteľovi domu zabránené vo vykonávaní alebo je mu 
výrazne bránené vo vykonávaní 
svoje záväzky podľa Dohody z dôvodu udalostí vyššej moci a / alebo iných mimoriadnych udalostí 
alebo 
okolnosti, medzi ktoré okrem iného patrí vojna, prírodné katastrofy, katastrofy so znečistením, sucho 
a ďalšie 
mimoriadne poveternostné podmienky, epidémie, pandémie, karanténne opatrenia, zatváranie 
hraníc resp 
geografické oblasti, nedostatok potravín a / alebo rozdelenie potravín, dopravné podmienky, 
prerušenie obchodovania s menami 



štrajky alebo výluky a bez ohľadu na to, či ide o udalosti vyššej moci a / alebo 
binárne udalosti alebo okolnosti boli predvídateľné v čase rezervácie, NOVASOL a / alebo 
Majiteľ domu je oprávnený zrušiť zmluvu a ani NOVASOL, ani vlastník domu 
zodpovedá za nedodržanie zmluvy. V prípade vyššej moci a / alebo iného extraktora 
Ak dôjde k binárnym udalostiam alebo okolnostiam, NOVASOL má nárok na náhradu všetkých 
nákladov nájomcom 
vzniknuté, aj keď minimálne 75 EUR, vrátane nákladov na rezerváciu, ktoré sú spojené s ukončením 
zmluvy 
dohody. 
14.2 Spoločnosť NOVASOL ani majiteľ domu nemôžu byť zodpovední za zmeny okolností, ktoré sú 
nezaoberá sa samotným prázdninovým domom, rovnako ako nemôže byť držaný NOVASOL ani 
vlastník domu 
zodpovedá za stratu radosti počas prázdninového pobytu v dôsledku týchto okolností vrátane, ale nie 
obmedzené na faktory, ako sú práce na ceste alebo stavebné práce v blízkosti prázdninového domu, 
výpadok elektrickej energie, 
zatváranie obchodov, zariadení a podobne, zmenené otváracie hodiny, zmeny príležitostí ísť si 
zaplávať- 
vrátane zákazu plávania, zmien v rybolovných právach a poveternostných podmienok vrátane, 
napríklad povodne, lesné požiare a sucho. 
14.3 Ani NOVASOL, ani majiteľ domu nemôžu byť zodpovední za prípady napadnutia hmyzom v 
dovolenkový dom alebo na majetku, ani za krádež, poškodenie alebo podobné okolnosti súvisiace s 
majetok nájomcu. 
15. ĎALŠIE INFORMÁCIE 
15.1 Na tieto rezervačné podmienky sa nevzťahujú pravidlá o práve na zrušenie. 
15.2 V prípade, že nájomca uzavrie osobitnú písomnú dohodu so spoločnosťou NOVASOL, ktorá v 
jednej 
alebo viac spôsobov sa líši od obvyklých podmienok prenájmu, nedotknutých podmienok podmienok 
spoločnosti NOVASOL 
Prenájom zostane v platnosti. 
15.3 Prázdninové domy závisia od dostupnosti. 
15.4 NOVASOL nezodpovedá za žiadne chyby v tlači a obrázkoch. 
15.5 NOVASOL komunikoval všetky informácie v brožúre a na našich webových stránkach tak presne, 
ako presne 
možné. Pretože sú prázdninové domy v súkromnom vlastníctve, v uvedených informáciách môžu 
nastať zmeny. NIE- 
VASOL nezodpovedá za tieto zmeny. 
15.6 Rezervačné podmienky spoločnosti NOVASOL platia pre všetky doby prenájmu s dátumom 
príchodu v danom období 
01/09/2021 - 01/08/2022. 
15.7 Rezervácie prázdninového domu na základe aktuálnej brožúry alebo webových stránok 
spoločnosti NOVASOL pre a 
obdobie, ktoré začína po 08.01.2022, bude založené na podmienkach nasledujúcich rokov, ktoré 
budú 
k dispozícii do januára 2022. NOVASOL si vyhradzuje právo čas od času zmeniť svoje rezervačné 
podmienky 
čas a akékoľvek zmenené rezervačné podmienky budú zverejnené na webovej stránke. 
15.8 Akékoľvek obchodné použitie, vrátane akejkoľvek reprodukcie celku alebo časti alebo 
kopírovania marketingu v kancelárii 
chures alebo na internete je podľa platných právnych predpisov zakázané. 
15.9 Tiež potvrdzujete, že ste si prečítali sekciu „Stojí za to vedieť“ na našom webe, ktorá je súčasťou 
súhlas. 
POVINNOSTI NOVASOLU V PRIPOJENÍ S OCHRANOU ÚDAJOV 



V súvislosti s právnymi predpismi o ochrane údajov je správcom údajov NOVASOL A / S, 
Virumgårdsvej 27, 2830 
Virum, Dánsko. Všetky otázky týkajúce sa ochrany údajov je možné zaslať na nasledujúcu e -mailovú 
adresu: 
údaje (a) novasol.com 
NOVASOL spracováva osobné údaje, ktoré ste predložili v súvislosti s vašou rezerváciou 
je to potrebné kvôli dokončeniu rezervácie a dodržiavaniu dohody 
ako aj na dodržanie zákonných povinností uložených spoločnosti NOVASOL. 
Spoločnosť NOVASOL tiež spracúva osobné údaje, ktoré ste poskytli v súvislosti s vašou rezerváciou 
pretože by sme vás chceli kontaktovať s dobrými ponukami. Toto spracovanie vašich osobných 
údajov prebieha 
na základe nášho záujmu udržiavať s vami kontakt v nádeji, že si prenajmete dovolenku 
domov prostredníctvom nás v budúcnosti. Môžete preto očakávať, že vás budeme priebežne 
kontaktovať 
s ponukami. Máte právo požiadať nás, aby sme vám prestali zasielať marketingové materiály, a 
môžete to urobiť 
to ihneď zaslaním e -mailu na adresu: datainformation (a) novasol.com 
NOVASOL spracúva osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď si u nás vytvoríte profil hosťa, aby sme 
my 
vám môže sprístupniť informácie o rezervácii. NOVASOL spracúva osobné údaje, ktoré zadáte 
v súvislosti s účasťou na našom „Prieskume uvítacieho domu“ a používa ho na zlepšenie našich 
zákazníkov 
služba. Príležitostne zdieľame vašu spätnú väzbu s majiteľom domu, aby vlastník domu mal tiež 
príležitosť využiť vašu spätnú väzbu v súvislosti s ich dovolenkovým domom. Tieto spracovanie údajov 
funguje 
Základom nášho záujmu je poskytovať čo najlepšie služby zákazníkom. Príležitostne používame 
recenzie zákazníkov v súvislosti s marketingom na našich digitálnych platformách a sociálnych 
médiách. Ty prvý 
meno a krajina pobytu sa objavia v súvislosti s vašimi recenziami. Toto vaše spracovanie 
osobné údaje sú založené na našom záujme, aby sme mohli poskytnúť iným hosťom informácie o 
prázdninový dom, cieľ a reklama našich služieb. Niektoré osobné údaje používame na štatistické 
účely 
účely s cieľom optimalizovať naše služby pre vás. Niekedy prenášame šifrované e -mailové adresy na 
adresu 
partnerov ako Facebook a Google, aby ich mohli používať v mene spoločnosti NOVASOL na 
generovanie 
záujem o naše produkty, služby a koncepty a inšpirovať používateľov k návšteve našej webovej 
stránky. Používame tiež naše 
údaje o zákazníkoch na weboch na kontrolu tretích strán, napríklad Trustpilot, a preto je možné, že to 
urobíte 
Dostanete otázku so žiadosťou o vaše pripomienky k pobytu v rekreačnom dome alebo k službám 
ste dostali od nás. Tieto spracovateľské činnosti sa uskutočňujú na základe nášho záujmu o 
zameranie nášho marketingu a poskytovanie najlepších možných služieb. Máte právo kedykoľvek 
namietať 
k spracovaniu vašich osobných údajov na tieto účely. 
V rozsahu, v akom je to nevyhnutné, NOVASOL prenáša relevantné osobné údaje z vašej rezervácie 
majiteľom domov, iným spoločnostiam v rámci skupiny spoločností NOVASOL, obchodným 
partnerom ako napr 
servisné kancelárie, upratovacie spoločnosti, spoločnosti vydávajúce kreditné karty, poisťovne a 
verejné orgány 
väzby, za účelom vykonania dovolenky nechať požadovať správnu a bezpečnú platbu, alebo v 
rozsahu, v akom ju 



v súvislosti s platnými právnymi predpismi. 
NOVASOL prenáša osobné údaje do krajín mimo EÚ / EØS iba vtedy, ak sme to zaistili 
úroveň ochrany. Môže to byť na základe, ktorý má Európska komisia 
rozhodol, že daná krajina zabezpečuje primeranú úroveň ochrany alebo dohodou v a 
štandardný formulár schválený Európskou komisiou. V tejto časti môžete získať podrobnejšie 
informácie 
nás kontaktujte na tejto e-mailovej adrese: datainformation (a) novasol.com 
Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to nevyhnutné, či už v súvislosti s účelom 
za ktoré sme ho získali alebo v súvislosti s platnou legislatívou. Máte právo na získanie informácií 
o kópii osobných údajov, ktoré sme o vás zaregistrovali, aby sme mohli opraviť akékoľvek nepresnosti 
dosiahnuť vymazanie vašich osobných údajov, ak to už nie je nevyhnutné na dosiahnutie účelu, na 
ktorý 
údaje boli zhromaždené alebo v prípade, že je spracovanie nezákonné, a požiadať nás, aby sme 
obmedzili spracovanie vašich osobných údajov 
údaje. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 
VAŠE POVINNOSTI SPOJENÉ S OCHRANOU ÚDAJOV: 
V súvislosti s vašim pobytom získate potrebné osobné údaje týkajúce sa majiteľa domu a 
prázdninový dom. Budete spolupracovať so spoločnosťou NOVASOL v súvislosti s dodržiavaním 
ochrany údajov 
zákony. V rámci svojich povinností zaistíte, aby boli osobné údaje spracúvané s dostatočnou 
bezpečnosťou 
vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a pred náhodnou stratou, 
zničenie alebo poškodenie a že osobné údaje sú uchovávané iba po nevyhnutnú dobu. 
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