
 

 

Cennik usług dodatkowych oraz opłat dla mieszkańców  
The pricelist of additional service and sales for residents  

Bezpieczeństwo (w godzinach pracy recepcji) / Security (during reception opening hours) 

Dodatkowy klucz od apartamentu 1szt. / Additional key from the apartment 1pc                    18,50 € 

Wymiana zamka w przypadku utraty klucza/ Exchange of security inset                                        120 €                      

Utrata karty elektronicznej / Loss of the electronic card                                                                      10 € 

Utrata pilota od bramy garażowej  / Loss of the remote control of garage                                       20 € 

Dodatkowy klucz od skrzynki pocztowej / Additional key from the post box                                    4 € 

Wymiana zamka w skrzynce pocztowej / Exchange of security inset to the post box                      8 € 
W przypadku utraty klucza od drzwi wejściowych konieczna jest wymiana zamka (na koszt lokatora).  

When the entrance door key is lost, exchange of the security inset is necessary (to paid by resident). 

 

Opłaty administracyjne / Administrative fees 

Opłata za wypracowanie nowej umowy w przypadku przeprowadzki klienta do innego mieszkania 
Fee for completing new contract - moving to another apartment                                                      85 € 

Zezwolenie na pobyt stały 
Consent to permanent residence                                                                                                                10€ 

Opłata za wypracowanie specjalnego rozliczenia zaliczek za usługi 
Fee for processing an invoice on advance payments for services                                                        10 € 

Wcześniejsze zameldowanie / późniejsze wymeldowanie 
Early check-in / Late check-out                                                                                                                    30 € 

 

Sprzątanie po zdaniu mieszkania przez lokatora  

Cleaning of apartment after taking over from resident 

Kategoria 1+kk / Category 1+kk                                                                                                                 50 € 

Kategoria 2+kk / Category 2+kk                                                                                                                 70 € 

Kategoria 3+kk / Category 3+kk                                                                                                                 90 € 

 Wypożyczenie pościeli (kołdra, poduszka, prześcieradło, pościel) + ręcznik i ręcznik kąpielowy 
Lending of bedding set (duvet, pilow, sheet, linen) + towel and bath towel                                       7 € 

 

Ceny usług w ramach CAŁODOBOWEJ INFOLINII AWARYJNEJ / Prices of 24/7 EMERGENCY HOTLINE 

 - po godzinach pracy recepcji / after reception opening hours 

Cena jednorazowa  / single price                                                                                                              35 € 

 - otwarcie mieszkania / aktualizacja ważności karty elektronicznej / aktualizacja pilota od bramy 
garażowej / włączenie bezpieczników itp. 
 - opening of the apartment / electronic card / remote controller of garage validity update / circuit 
breakers restart 

zdjęcie blokady z koła samochodu lub motocykla                                                                                  45 € 
 unblocking blocked car or motorcycle 

Pozostałe usługi w stawce godzinowej / Other services in rate per hour                                          20 € 
Minimalny koszt za 1 godzinę / Minimum refund is 1 hour 

 

Ceny zawierają podatek VAT / VAT included. 

Zmiany cen zastrzeżone / Price changes reserved. 

Cennik obowiązuje od 01-10-2020 do odwołania. / Valid from 01-10-2020 till revocated. 


