Způsob úhrady ubytování
Článek 1.
Cena za ubytování
1. Ceny za ubytování jsou uvedeny v ceníku ubytování.
2. Způsob platby:
2.1. Bezhotovostní platbou:
na účet číslo:215925449, V. S.: rodné číslo ubytovaného.,(u cizinců číslo pasu) K. S: 0308,
inkasní platbou z osobního účtu ubytovaného. Cena za ubytování je splatná 10. kalendářního dne
daného měsíce. V den sjednané splatnosti ceny za ubytování musí být platba poukázána na
bankovní účet ubytovatele. Ubytovaný je povinen zajistit, aby na jeho účtu byl dostatek
finančních prostředků pro účely tohoto inkasa.
Ubytovaný je povinen nejpozději k datu podepsání Smlouvy o ubytování předložit bankou
potvrzenou kopii o povolení inkasa. Změnu inkasního účtu v průběhu ubytování je ubytovaný
povinen bezodkladně nahlásit ubytovateli, nejpozději třetí pracovní den po provedené změně.
2.2. Hotovostní platbou:
cena za ubytování je splatná 10. kalendářního dne daného měsíce. Nejpozději v den sjednané
splatnosti ceny za ubytování musí být platba uhrazena u vedoucího residence.
3. Ostatní platby:
3.1. Úhrada ostatních plateb je stanovena v ceníku poplatků a služeb a v ceníku sankcí a pokut a je
splatná ve stejném termínu jako splatnost ceny za ubytování.
3.2. Škody způsobené na zařízení a majetku residence je ubytovaný povinen uhradit ve
výši a v termínu určeném vedoucím residence. Není-li zjištěn viník způsobené škody, uhradí tuto
škodu společně a nerozdílně ubytovaní v daném poschodí, či uzavřené (uzamykatelné) části
budovy.
4. Platební podmínky:
4.1. Cena za ubytování se hradí počínaje dnem vzniku ubytování stanoveným v článku 1.,
odstavec 2 Smlouvy o ubytování.
4.2. Ubytovaný se zavazuje řádně a včas platit cenu za ubytování a služby s tím spojené ve výši
stanovené platnými ceníky. Řádně a včas platit ostatní platby Smlouvou o
ubytování sjednané.
4.3. Při nedodržení termínu platby je student povinen zaplatit pokutu ve výši 50,- Kč za
každý den prodlení.

Československé Armády 1612/25, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
IČ: 27810038, DIČ: CZ27810038
Zápis v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3292
Bank. spojení: ČSOB, a.s. Ostrava, č. ú: 215925449/0300

tel: +420 555 558 231-2
fax: +420 555 558 233
e-mail: info@koleje-slezska.cz
www.koleje-slezska.cz

Článek 2.
Jistina
1. Žadatelé o ubytování jsou povinni složit v hotovosti, u vedoucího residence, nebo na účet číslo:
215925449, V. S.: rodné číslo ubytovaného.,(u cizinců číslo pasu), K. S: 0308, jistinu ve výši
3 000,- Kč, (cizinci 5 000,- Kč) nejpozději k datu podepsání Smlouvy o ubytování a není možné ji
převádět na jinou osobu.
2. Úhrada jistiny nebo předložení dokladu o provedené platbě je nezbytnou podmínkou pro podepsání
Smlouvy o ubytování.
3. Jistina je vratná po ukončení pobytu v residenci a vyrovnání všech závazků ubytované
osoby, v hotovosti při odevzdání klíčů nebo na běžný účet ubytovaného do 5 pracovních dnů po
odevzdání klíčů.
4. V případě, že ubytovaný uhradí jistinu a nenastěhuje se v dohodnutém termínu, tato jistina
propadá ve prospěch residence.
5. V případě odstoupení ubytovaného od Smlouvy o ubytování přede dnem ukončení
ubytovací smlouvy, tato jistina propadá ve prospěch residence.

Článek 3.
Závěrečná a přechodná ustanovení
Způsob úhrady ubytování nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2008.

V Ostravě dne: 30. 4. 2008

Ing. Jaroslav Beneš
...........................................................
Předseda představenstva
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