
Nájdete nás v Zuberci na ulici Nad Vrškami 891/20. Z hlavnej cesty v Zuberci odbočte na vedľajšiu cestu 
medzi reštauráciou Milotín a predajňou White Star Šport. Prejdite okolo apartmánového domu Vila 
Zuberec,  pokračujte ešte 100 metrov po štrkovej ceste a ste v cieli.  Alebo si zadajte do Vašej navigácie 
GPS súradnice 49.263497, 19.612939. 

Dobrý deň, ďakujeme za Váš záujem o chatu North Point Zuberec. Zasielame Vám platobné 
podmienky pre rezerváciu a úhradu Vášho pobytu: 
 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
  
Záloha za ubytovanie vopred: 200 EUR pobyt 
ÚHRADA ZÁLOHY 

 Na záväzné potvrdenie Vašej rezervácie Vás poprosíme uhradiť zálohu vo výške  
200 €  na číslo účtu: SK28 0900 0000 0051 9629 9878 

 Vaša rezervácia sa stáva záväzná po pripísaní zálohy vo výške 200 € na náš účet. 
 
Vratná kaucia: 200 EUR pobyt 
ÚHRADA VRATNEJ KAUCIE 

 Vašu zálohu zmeníme na začiatku pobytu na vratnú kauciu za nájom chaty, ktorú Vám 
vrátime na Váš účet do 48 hodín od Vášho odhlásenia v prípade nepoškodenia 
vybavenia alebo majetku chaty a príslušenstva. 

 
Úhrada za pobyt 

 Sumu za celý pobyt Vás poprosíme uhradiť tak, aby bola pripísaná na náš účet  
SK28 0900 0000 0051 9629 9878 najneskôr 1 deň pred nástupom na pobyt, prípadne 
v hotovosti pred nástupom na pobyt. 

 
Storno podmienky 

 Zrušenie pobytu do 14 dní pred nástupom - vrátime 100 % zálohy (200 €)  
 Zrušenie pobytu do 5 dní pred nástupom - vrátime 50 % zálohy (100 €)  
 Zrušenie pobytu menej ako 5 dní pred nástupom - záloha sa nevracia, ale 

ponúkneme Vám 1x náhradný termín Vášho pobytu. 
 

Ďalšie informácie: 
Minimálny počet nocí:  min. 2 noci na všetky pobyty v sezóne, mimo sezóne a Veľkú noc 
Minimálny počet nocí:  min. 4 noci na všetky pobyty Vianoce a Silvester 
 
Cena zahŕňa: Ubytovanie, miestny poplatok, parkovanie, posteľná bielizeň, 

uteráky, WiFi internet 
 
Preferujeme: Hostí starších ako 25 rokov, Rodiny s deťmi 
Neakceptujeme: Hlučné oslavy a párty, Domáce zvieratá, Fajčenie v interiéri chaty 

 

 
Ďakujeme a Tešíme sa na Vašu návštevu. 
 

Prajem príjemný deň. 

Katarína Parišová 
0907 569 739 
northpointzuberec@gmail.com 
GPS: 49.263497, 19.612939 
 


