NORMES D’ÚS DE L’APARTAMENT
NORMES GENERALS
• No s’admeten animals.
• No està permès fumar en cap lloc de l’edifici.
• No es permeten festes o esdeveniments.
• Respectin les hores de descans de la resta de
veïns, sent aquestes de 22:00h a 10:00h entre
setmana, i de 00:00 a 10:00h els dies festius.
• El número de persones que poden utilitzar
l’apartament no pot ser superior al número d’ocupació
màxim assignat i previst per a cada apartament.
• No llencin res per les obertures de l’edifici.
• No es permet deixar cap tipus d’objecte a les escales.
• No es permet entrar cap tipus de vehicle en tot l’edifici.
• No dipositin productes d’higiene personal per el
WC (tovalloletes, compreses, tampons...)
• L’aigua és un recurs escàs. Preguem en facin un
consum intel·ligent.
• Apaguin els sistemes de climatització quan
surtin de l’apartament. Aquests disposen
d’uns sensors que s’adapten a la temperatura
ambient.

• Assegurin-se que totes les obertures quedin
tancades cada vegada que surtin de l’apartament,
donat que el temps és molt inestable.
• Per seguretat de tothom, assegurin-se que la porta
del carrer quedi sempre ben tancada.
• Facin un bon us dels electrodomèstics i utensilis
de l’apartament. Tenen a la seva disposició els
manuals corresponents.
• Preguem tinguin especial consideració amb el
parquet si porten les sabates brutes de fang o neu.
Treguin-se-les abans d’entrar a l’apartament.
• Les espelmes són exclusivament decoratives,
preguem no les utilitzin.
• En cas d’incendi, sàpiguen que disposen d’una
manta ignífuga en cada apartament.
• En cas de compartir estada ocupant varis dels
apartaments, és obligat deixar tots els objectes a
l’apartament on els van trobar.
• Tenim cadiretes per a nens segons disponibilitat.
• WI-FI: MOVISTAR_0F8C
Contrasenya: 3haaCUaNYGKNUNCex7xt

NORMES AL DEIXAR L’APARTAMENT
• El dia de la seva sortida, hauran de deixar
l’apartament abans de les 11h del matí.

En cas de qualsevol violació de les obligacions

• L’apartament ha de quedar en bon estat.

criteri propi té dret a exigir al client desocupar

• Prenguin tot el menjar que quedi a la nevera.

l’apartament. En aquest cas, el client no

• Dipositin la brossa als contenidors municipals
més propers.

anteriorment esmentades, el responsable per

tindrà dret a cap compensació econòmica ni
indemnització de cap tipus.

APARTAMENTS CAL TRUMFO

INFORMACIÓ I RECEPCIÓ

 Carrer Major 4

 Plaça Major 15 · 43364 Prades

43364 Prades · Baix Camp
CATALUNYA

Baix Camp · CATALUNYA
 689 853 921 |  info@casesdeprades.com

