Ankieta 1
Właściciel

Adres domu wakacyjnego

Imię/Nazwisko

eMail			Numer

Ulica/nr

Ulica/nr

Kod pocztowy

Miejscowość		

Kod pocztowy

Kraj			

Kraj

Telefon 1

Telefon

Miejscowość

Telefon 2
Telefaks
eMail
Opis dojazdu
(do osoby odpowiedzialnej za klucze)

Osoba odpowiedzialna za klucze
Imię/Nazwisko
Ulica/nr
Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
eMail
Oczekiwana cena dla właściciela (tygodniowo)

Dane bankowe

Poza głównym sezonem (sezon niski)		

Bank

nr banku

			

IBAN

SWIFT

Sezon średni 			

numer rachunku

			

Ulica/nr

Szczyt sezonu			

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj
Koszty dodatkowe
Energia		 zawarta w cenie najmu
Sprzątanie końcowe

zawarte w cenie najmu

naliczane dodatkowo / kwota:

Bielizna pościelowa i ręczniki

zawarta w cenie najmu i dostępna

do wypożyczenia cena/osoba/zmiana:

Taksa klimatyczna

nie dotyczy

płatna na miejscu kwota/osoba/dzień:

Początek umowy
od
Koszty administracyjne

Płatność czynszu

Okresy rezerwacji własnych:		

Roczna opłata manipulacyjna
Roczna opłata manipulacyjna

Ankieta 2
Opis budynku
Dom z

pokojami (bez kuchni) dla

osób o łącznej powierzchni

m2

osób o łącznej powierzchni

m2

bez powierzchni zewnętrznych (taras, balkon itp.)

Mieszkanie* z
Piętro:

pokojami (bez kuchni) dla
lub

parter

Rodzaj budynku

1. piętro

*(zamykane, bez dostępu dla osób trzecich)

poddasze

Położenie budynku

Do budynku należy

szeregowy

w obrębie miejscowości

jednorodzinny

na obrzeżach miejscowości

dwurodzinny

poza miejscowością

wielorodzinny

centralne

apartamentowiec

ruchliwa ulica

rezydencja

wolnostojący

domek górski

cicha okolica

bliźniak

słoneczne

dom wiejski

na wzniesieniu

chata

na zboczu

pałac

bezpośrednio nad jeziorem/morzem/rzeką

dworek

w ulicy bez wyjazdu

…

przy głównej ulicy

hall

w bocznej ulicy

pomieszczenie fitness

wśród zieleni

jacuzzi (masaże wodne)

w lesie

pokój zabaw

…

winda

Nazwa domu:
Standard
stary
nowy

m długość
do

Basen
dopłata
(szerokość
czynne

m długość
do

tak
tak

nie
nie
m)

tak

nie
m)

korty tenisowe z oświetleniem tak
extra
tak
czynne
od
do

nie
nie

duży

recepcja

pomieszczenie na narty
centralne ogrzewanie

użytek wspólny użytek wyłączny ogrodzone

przyjazny dla dzieci

działka

m2

nowoczesny

park

m2

ładny

ogród

m2

przytulny

łąka

m2

prosty

basen

komfortowy

brodzik

luksusowy

prysznic zewnętrzny

…

tenis stołowy
remontowany:

grill
plac zabaw
inne:
…
…

od

Infrastruktura budynku

Otoczenie budynku

mały

rok budowy:

basen
ogrzewany
dopłata
(szerokość
czynne
od

klimatyzacja
instalacja alarmowa
użytek wspólny użytek wyłączny dopłata

sauna
pralka
suszarka do bielizny
inne:
…

Ankieta 3
Możliwość zaparkowania

Wyjście z powierzchni mieszkalnej
W przypadku budynku/mieszkania
wielopiętrowego należy dla każdego
pokoju podać piętro lub dołączyć szkic!

miejsca parkingowe obok domu
miejsce parkingowe nr
carport

do ogrodu
na balkon
na taras

garaż pojedynczy

do loggii

garaż wspólny

do siedziska w ogrodzie

publiczny parking wielopoziomowy

do basenu

Rodzaj lokalu

parking publiczny

mieszkanie

na ulicy

penthouse

brak parkingu

dom

Sypialnie (liczba)
z tego

z

dom szeregowy

Dojazd
całoroczny do budynku lub do

m

w zimie

do

m

stroma ścieżka

ok.

m

Liczba stopni:
dojazd kolejką/kolejką linową

willa

2-osobowa sofa/-y rozkładana/-e

domek górski

z łóżkami piętrowymi

bungalow

łóżko francuskie (szerokość min. 140 cm)

bliźniak

łóżko podwójne (szerokość min. 180 cm)
łóżko rozkładane kasetowe
łóżko rozkładane wyciągane

Urządzenie domu/mieszkania

droga nieutwardzona

proste

droga stroma

komfortowe

droga wąska

nowoczesne

w zimie konieczne łańcuchy

antyczne

łóżko rozkładane
Wyjście z sypialni
do ogrodu
na balkon

luksusowe

Odległości

normalnymi łóżkami

sofa/-y rozkładana/-e

…

podejście po stopniach

piętro

na taras

przytulne

sklep wielobranżowy

m

sklep spożywczy

m

do loggii

supermarket

m

restauracja

m

przystanek autobusowy

m

salon/jadalnia

stacja kolejowa

m

salon/sypialna

kąpielisko

m

salon

kryta pływalnia

m

jadalnia

plaża żwirowa

m

galeria

plaża kamienna

m

plaża piaszczysta

m

plaża skalna

m

łóżko 2-osobowe

zatoka kąpielowa

m

łóżko składane przyścienne dla osób

tenis

m

łóżko rozkładane dla

osób

kuchenka 2-płytowa
kuchenka 4-płytowa

pole golfowe

m

możliwość noclegu dla

osób

płyta ceramiczna

stadnina koni

m

sofa rozkładana dla

osób

piekarnik

kolejka linowa

m

TV regionalna

zmywarka do naczyń

kolej zębata

m

płaski ekran

kuchenka mikrofalowa

wyciągi narciarskie

m

TV satelitarna

DVD

zamrażarka

lodowisko

m

TV kablowa

Video

grill

szkółka narciarska

m

radio/stereo

stół jadalny

tor saneczkowy

m

kominek otwarty

kącik jadalny

tor do biegów narciarskich

m

kominek szwedzki

plac zabaw

m

Internet

…

m

rustykalne

do siedziska w ogrodzie
do basenu

Powierzchnia mieszkalna
piętro

Kuchnia
piętro

kuchnia
kuchnia z salonem
kuchnia otwarta
wnęka kuchenna

wyposażenie:

przy wejściu

sofa rozkładana 2-osobowa

Urządzenie kuchni

ISDN
DSL/LAN
Wireless LAN

Ankieta 4
Sanitariaty

Widok z mieszkania na:
piętro

morze

łazienka

jezioro

łazienka/WC

góry

prysznic

dolinę

prysznic/WC

krajobraz

Zdjęcia

prysznic/łazienka/WC

miejscowość

krótka wanna

rzekę

bidet

kanał

Proszę załączyć cyfrowe zdjęcia
Państwa obiektu (zewnątrz i
wewnątrz) w formacie poprzecznym (CD-ROM, USB). Rozdzielczość
zdjęć powinna wynosić co najmniej
300 dpi. Mile widziane są zdjęcia
miejscowości i jej prospekty.

oddzielne WC
boiler

Dodatki specjalne

litrów

łóżko dziecięcie do lat 3 (bezpłatne)

Ogrzewanie

możliwe dodatkowe łóżko
gratis
dodatkowo płatne za dzień/tydzień:

ogrzewanie elektryczne
ogrzewanie na drewno

zwierzęta domowe
Tak
Nie
gratis
dodatkowo płatne za dzień/tydzień:

ogrzewanie solarne

dozwolone kilka zwierząt. Liczba:

ogrzewanie olejowe

przystosowanie dla wózków
inwalidzkich według norm oficjalnych

ogrzewanie gazowe

Balkon/taras

Uwaga, w pobliżu znajduje się:

Balkon

m2

taras

m2

autostrada

m

siedzisko w ogrodzie

m

główna ulica

m

meble tarasowe

linia kolejowa

m

leżaki

nocny klub/dyskoteka

m

liczba:

2

składzik gospodarczy
…

Szczególne zalety obiektu wakacyjnego (wyposażenie wnętrz, położenie)

07.09

