
Jeden miesiąc (pakiet limonkowy) 
 
• cena najmu zawiera: jedno zewnętrzne miejsce parkingowe  
• cena najmu zawiera: dwukrotne sprzątanie z wymianą bielizny pościelowej i ręczników – na 
życzenie gościa; nie korzystanie z w/w usługi nie pomniejsza wysokości czynszu najmu  
• w cenie udostępniamy na życzenie: żelazko/deskę do prasowania, suszarkę do włosów, 
dodatkowe wyposażenie kuchni 
• płatne: media (prąd, gaz, woda) oraz  miejsce garażowe; za pupilka, usługi dodatkowe ponad 
w/w np. końcowe usługi porządkowe lub remontowe 
• pobieramy kaucję w wysokości 50% miesięcznego czynszu 

 

1-5 miesięcy (pakiet pistacjowy) 
• cena najmu zawiera: jedno zewnętrzne miejsce parkingowe  
• cena najmu zawiera: sprzątanie z wymianą ręczników dwukrotnie w miesiącu najmu (bez 
wymiany bielizny pościelowej) – na życzenie gościa; nie korzystanie z w/w usługi nie pomniejsza 
wysokości czynszu najmu ani nie przechodzi na kolejne okresy najmu 
• w cenie udostępniamy na życzenie: żelazko/deskę do prasowania, suszarkę do włosów, 
dodatkowe wyposażenie kuchni 
• płatne: media (prąd, gaz, woda) oraz miejsce garażowe; za pupilka, usługi dodatkowe ponad 
w/w np. końcowe usługi porządkowe lub remontowe 
• pobieramy kaucję w wysokości czynszu  

 

Powyżej 6 miesięcy (pakiet oliwkowy) 
• przy najmie powyżej 6-ciu miesięcy udzielamy 10% rabatu od ceny cennikowej (patrz p. I) 
• w cenie udostępniamy na życzenie: żelazko/deskę do prasowania, suszarkę do włosów, 
dodatkowe wyposażenie kuchni 
• płatne: media (prąd, gaz, woda) oraz miejsce garażowe; za pupilka usługi dodatkowe ponad 
w/w np. końcowe usługi porządkowe lub remontowe 
• pobieramy kaucję w wysokości czynszu  

 

WARUNKI 

• Rezerwacja nie gwarantowana jest trzymana do godz. 16.00 do 14-tego dnia przed 
przyjazdem.  

•   W celu zagwarantowania rezerwacji prosimy o kaucję płatną na podstawie PROFORMY nasze 
konto bankowe lub kartą lub gotówką w recepcji. W przypadku anulowania rezerwacji po godz. 
16.00 do 14 -tego dnia przed przyjazdem lub nie pojawienia się obciążymy opłatą w wysokości 
50% wpłaconej kaucji.  

• za co najmniej pierwszy miesiąc płatność z góry w dniu zakwaterowania lub podpisania 
umowy wyłącznie kartą lub gotówką w recepcji; w przypadku płatności przelewem – przedpłata 
na trzy dni przed wykonaniem usługi  

• za kolejne miesiące płatność do 10-tego każdego miesiąca z góry: kartą, gotówką lub 
przelewem  

•   za dni powyżej 1 miesiąca rozliczamy proporcjonalnie : 1 dzień = cena najmu za miesiąc /30  

 

Zapraszamy do obejrzenia po wcześniejszym umówieniu. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: konstancin@arche.pl. , tel. +48 
22 736 60 00, +48 530 989 986. Recepcja jest czynna od Poniedziałku do Piątku w godz. 8.00-
15.00. 


