R E G U LA M I N
REZERWACJI I NAJMUAPARTAMENTÓW ŚMIAŁA 77
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu w pełni wyposażonych i posiadających
dostęp do Internetu (Wifi) lokali mieszkalnych o podwyższonym standardzie,
mieszczących się w budynku przy ul. Śmiałej 77 w Warszawie (dalej odpowiednio:
„Apartamenty” lub „Apartamenty Śmiała 77” lub „Regulamin”).
2. Właścicielem marki handlowej „Apartamenty Śmiała 77” jest BARC Warszawa S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62C, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000066006, NIP: 527-10-25-954, Regon: 011151242 (dalej: „Wynajmujący”).
3. Apartamenty wynajmowane są wyłącznie na cele mieszkaniowe osobom pełnoletnim,
mającym pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Najemcy” lub „Najemca”).
4. Dokonanie rezerwacji Apartamentu przez osobę fizyczną spełniającą kryteria bycia
najemcą określone w ust. 3 powyżej (dalej: „Rezerwujący”) jest jednoznaczne z
zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
5. Spis elementów wyposażenia Apartamentów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
§ 2.
ZASADY REZERWACJI I ZAWIERANIA UMÓW
NAJMU APARTAMENTÓW
1. Rezerwacji Apartamentów można dokonać na stronie internetowej www.smiala77.pl
(dalej: „Strona internetowa”) poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego (dalej:
„Formularz”), telefonicznie pod nr tel. +48 500 384 493 lub za pośrednictwem portali
rezerwacyjnych,

z którymi

współpracuje Wynajmujący (dalej:

„Rezerwacja”).

Dokonanie Rezerwacji oznacza złożenia przez Rezerwującego Wynajmującemu
zaproszenia do zawarcia umowy najmu Apartamentu.
2. Dokonanie Rezerwacji wymaga podania przez Rezerwującego w Formularzu: imię
i nazwisko rezerwującego, dane do faktury, okresu najmu (termin pobytu), liczby osób,
które będą wynajmować Apartament, danych kontaktowych Najemców (adres e-mail i
telefon) oraz godziny przybycia Najemcy do Apartamentu w celu

jak najlepszego

przygotowania Apartamentu do korzystania i przekazania kodu dostępu do Apartamentu.
3. Wypełnienie Formularza przez Rezerwującego oznacza, że Apartament może być
wynajęty w terminie i na okres najmu wskazany przez Rezerwującego najwcześniej na
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dwa dni od dnia wypełnienia Formularza oraz uiszczenia przez Rezerwującego opłaty
rezerwacyjnej, zgodnie z ust. 4 poniżej.
4. Potwierdzenie

Rezerwacji

przez

Wynajmującego

wymaga

uiszczenia

przez

Rezerwującego 100% czynszu najmu Apartamentu poprzez:
1) przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Wynajmującego w BZWBK nr
konta 60 1090 1753 0000 0001 3450 0668;
2) płatność kartą płatniczą.
5. Potwierdzenie Rezerwacji przez Wynajmującego wiadomością e-mail na adres e-mail
Rezerwującego wskazany w Formularzu (dalej: „Potwierdzenie”) lub SMS-em pod numer
telefonu Rezerwującego wskazany w Formularzu (dalej: „Potwierdzenie”) oznacza przyjęcie
oferty przez Wynajmującego i zawarcie umowy najmu z Rezerwującym na podstawie, której
Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy Apartament do używania a Najemca
zobowiązuje się do płatności czynszu najmu (dalej: „Czynsz najmu”).
6. W przypadku płatności przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Wynajmującego
Rezerwujący jest zobowiązany dokonać wpłaty całości Czynszu najmu na 14 dni przed
datą oddania przez Wynajmującego Najemcy Apartamentu w najem , z zastrzeżeniem ust.
8 poniżej.
7. W przypadku dokonania Rezerwacji na mniej 14 dni przed datą oddania przez
Wynajmującego Najemcy Apartamentu w najem oraz płatność przelewem Rezerwujący
jest zobowiązany dokonać wpłaty całości Czynszu najmu niezwłocznie po dokonaniu
Rezerwacji. Postanowienia ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku płatności kartą płatniczą Rezerwujący zostanie obciążony kwotą całości
Czynszu najmu na 14 dni przed datą oddania przez Wynajmującego Najemcy
Apartamentu w najem, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
9. W przypadku dokonania Rezerwacji na mniej 14 dni przed datą oddania przez
Wynajmującego Najemcy Apartamentu w najem oraz płatność kartą płatniczą,
Rezerwujący zostanie niezwłocznie obciążony

kwotą całości Czynszu najmu.

Postanowienia ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku braku zapłaty przez Rezerwującego Opłaty Czynszu najmu w terminie
wskazanym w ust. 7,8,9,10, Wynajmujący jest uprawniony do odwołania Rezerwacji.
11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do najmu Apartamentów w taryfie bezzwrotnej.
W przypadku dokonania rezerwacji w taryfie bezzwrotnej, Najemca zostanie obciążony
kwotą całości Czynszu najmu w dowolnym momencie po dokonaniu rezerwacji, bez
możliwości zwrotu kwoty Czynszu najmu.
12. Datą zapłaty przez Rezerwującego Opłaty Czynszu najmu jest data uznania rachunku
bankowego Wynajmującego należnej płatności.
13. Przez Polecenie Zapłaty należy rozumieć polecenie zapłaty o którym mowa
w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29.05.1998 r. w sprawie
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form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków (M.P.
1998, nr 21, poz.320 z późn. Zm)
14. Wynajmujący może odmówić zawarcia umowy najmu z Rezerwującym, który podczas
korzystania

z

Apartamentu

w

ramach

innej

umowy

najmu

zawartej

z Wynajmującym naruszył postanowienia Regulaminu.
§ 3.
PRZEKAZANIE APARTAMENTU NAJEMCY
1. Okres najmu Apartamentu może obejmować ustaloną liczbę dni, przy czym za jeden
dzień liczony jest przedział czasu od godziny 15.00 w dniu oddania Apartamentu w najem
Najemcy do godziny 11.00 w następnym dniu, w którym następuje zwrot Apartamentu
przez Najemcę Wynajmującemu.
2. Oddanie Apartamentu w najem Najemcy lub jego zwrot Wynajmującemu w innym
terminie niż wskazany w Rezerwacji wymagają każdorazowo indywidualnego
uzgodnienia Najemcy z przedstawicielem Wynajmującego oraz uiszczenia dodatkowej
opłaty określonej w cenniku znajdującym się na Stronie internetowej.
3. Przy oddaniu Apartamentu w najem Najemcy, Najemca ma obowiązek samodzielnie
zeskanować dokument tożsamości w urządzeniu znajdującym się w obiekcie lub okazać
go przedstawicielowi Wynajmującego w celu identyfikacji danych osobowych podanych
w Formularzu podczas Rezerwacji.
4. Przedstawiciel Wynajmującego może odmówić oddania Apartamentu w najem Najemcy
znajdującemu się pod wpływem alkoholu, środków odurzających i zachowującemu się w
sposób naruszający zasady współżycia społecznego lub wprowadzającemu na teren
Apartamentów zwierzę

§ 4.
ZASADY KORZYSTANIA
Z APARTAMENTU PRZEZ NAJEMCĘ
1. Najemca może korzystać z Apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go
oddać w dalszy podnajem osobom trzecim.
2. W Apartamencie może przebywać maksymalnie tyle osób ile zostało zgłoszonych w
Formularzu podczas dokonywania Rezerwacji.
3. Dziecko do lat trzech może przebywać w Apartamencie bezpłatnie jeśli śpi z rodzicami.
4. W Apartamencie nie mogą przebywać zwierzęta. Naruszenie zakazu skutkować będzie,
powstaniem obowiązku zapłaty kary umownej przez Najemcę w wysokości 500 zł
3

(słownie: pięćset złotych), z uwzględnieniem zapłaty kar umownych wskazanych w
Załączniku nr 2 za ewentualne szkody wyrządzone w Apartamencie.
5. Najemcy są zobowiązani są do poszanowania zasad współżycia społecznego
w Apartamencie oraz w budynku, w którym się on znajduje, w tym do respektowania
ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 7:00.
6. Budynek w którym znajduje się Apartament jest monitorowany.
7. W Apartamencie oraz w budynku, w którym on się znajduje i przynależnym do niego
ogrodzie obowiązuje zakaz palenia. Naruszenie zakazu skutkować będzie powstaniem
obowiązku zapłaty kary umownej przez Najemcę w wysokości 500 zł (słownie: pięćset
złotych).
8. Najemca jest zobowiązany do utrzymania Apartamentu w czystości i porządku przez cały
okres najmu. Najemca może zlecić Wynajmującemu sprzątanie, wymianę pościeli i
ręczników w trakcie okresu najmu za dodatkową opłatą określoną w cenniku Usług
Dodatkowych znajdującym się na Stronie internetowej www.smiala77.pl.
9. Najemca zobowiązany jest do utrzymania Apartamentu przez cały okres najmu w stanie,
w którym się on znajdował w momencie oddania go w najem Najemcy. Najemca nie jest
uprawniony do przestawiania mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu
Apartamentu.
10. Najemca zobowiązuje się korzystać z Apartamentu zgodnie z przeznaczeniem i z należytą
starannością, zwracając szczególna uwagę na właściwe użytkowanie instalacji wodnej
(oraz jej urządzeń), instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych znajdujących się w
Apartamencie, a także przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ.
11. Najemca jest zobowiązany zamykać okna i drzwi, wyjmować kartę dostępu z czytnika
każdorazowo opuszczając Apartament. Tylko takie postępowanie pozwala załączyć
indywidualny alarm w danym Apartamencie. Po wyjęciu karty dostępu z czytnika
Najemca ma 1 min na opuszczenie Apartamentu. Każdorazowe wejście do Apartamentu
wymaga rozbrojenia alarmu przez włożenie karty dostępu do czytnika.
12. Karta dostępu umożliwia dostęp do budynku, Apartamentu i włożona do czytnika –
rozbraja alarm oraz daje dostęp do energii elektrycznej i wody.
13. Najemca Apartamentu ma prawo korzystania także z części wspólnych budynku m.in. sali
klubowej i ogrodu w miarę dostępności przy respektowaniu norm społecznych.
14. Organizacja

spotkania

w

sali

klubowej

wymaga

każdorazowo

uzgodnienia

z Wynajmującym, z zastrzeżeniem możliwości uiszczenia dodatkowej opłaty.
15. Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o
ewentualnych uszkodzeniach i brakach stwierdzonych przez niego po odebraniu
Apartamentu oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie, osoby wspólnie z nim
wynajmujące Apartament lub osoby trzecie podczas okresu najmu. poprzez wysłanie
maila na adres: kontakt@smiala77.pl zawierającego opis problemu i ew. zdjęcie
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16. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w Apartamencie, budynku,
ogrodzie z jego winy, winy osób wspólnie z nim wynajmujących Apartament lub winy
osób przebywających w Apartamentach za jego zgodą. Najemca jest zobowiązany do
pokrycia wszystkich kosztów naprawy szkód, o których mowa w zdaniu poprzednim, w
szczególności do zapłaty kar umownych określonych w Załączniku nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
17. Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu kar umownych za powstałe w
okresie najmu uszkodzenia urządzeń wskazanych w Załączniku nr 2 do niniejszego
Regulaminu w wysokości określonej w tym załączniku. Zapłata kary umownej przez
Najemcę nie wyłącza prawa Wynajmującego do dochodzenia od Najemcy odszkodowania
na zasadach ogólnych za uszkodzenie urządzenia określonego w Załączniku nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
18. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Najemcę karty dostępu do Apartamentu,
przedstawiciel Wynajmującego wyda Najemcy zapasową kartę po uprzedniej zapłacie
przez Najemcę opłaty za jej wydanie w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
W przypadku braku zwrotu przez Najemcę karty do Apartamentu w chwili zwrotu
Apartamentu Wynajmującemu, Najemca jest zobowiązany do odesłania jej na własny
koszt lub zapłaty na rzecz Wynajmującego w terminie 3 dni od dnia zwrotu Apartamentu
opłaty w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za niezwróconą kartę.
19. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego po zwrocie Apartamentu, że w
Apartamencie pozostały rzeczy należące do Najemcy lub osób trzecich (dalej: „Rzeczy”),
Najemca zostanie o nich poinformowany najpóżniej dzień po dniu zwrotu Apartamentu.
W razie braku przekazania Wynajmującemu przez Najemcę instrukcji co do postępowania
z Rzeczami w terminie 14 dni od dnia poinformowania Najemcy o Rzeczach, zostaną one
przekazane przez Wynajmującego na cele charytatywne lub zutylizowane.
20. Jeśli Najemca poinformuje Wynajmującego o adresie, na który Wynajmujący ma odesłać
Rzeczy na koszt i ryzyko Najemcyto rzeczy zostaną niezwłocznie przesłane.
§ 5.
CZYNSZ NAJMU
1.

Wysokość Czynszu najmu za konkretne Apartamenty wraz z wysokością opłat należnych
Wynajmującemu za świadczenie usług dodatkowych na rzecz Najemcy, wskazane są w
cenniku znajdującym się na Stronie internetowej oraz w Formularzu Rezerwacji.

2.

W czynsz najmu za Apartament wliczone są ryczałtowe koszty zużycia mediów w
Apartamencie w czasie okresu najmu, takie jak: energia elektryczna, woda, ogrzewanie,
Internet.
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§ 6.
ODWOŁANIE REZERWACJI ORAZ
ODSTĄPIENIE OD UMOWY NAJMU PRZEZ WYNAJMUJĄCEGO
1. Informacje o zmianie lub rezygnacji z Rezerwacji, Rezerwujący jest zobowiązany
kierować do Wynajmującego w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty e-mail na
adres kontakt@smiala77.pl lub przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej.

2. W przypadku odwołania Rezerwacji przez Rezerwującego później niż na 14 dni przed
wskazanym w Rezerwacji terminem rozpoczęcia najmu Apartamentu, Wynajmujący jest
uprawniony do zatrzymania całości należnego czynszu najmu za Apartament.

3. W przypadku nieodebrania przez Najemcę Apartamentu we wskazanym w Rezerwacji
dniu rozpoczęcia najmu lub brak kontaktu ze strony Najemcy w tym dniu, umowa

najmu Apartamentu rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym we wskazanym w
Rezerwacji dniu rozpoczęcia najmu i przywrócenie możliwości Rezerwacji
Apartamentu przez innych Rezerwujących od następnego dnia po dniu rozwiązania przez
Wynajmującego umowy najmu, Wynajmujący jest uprawniony do zatrzymania całości
należnego czynszu najmu za Apartament.
4. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu Najemcy Czynszu najmu w przypadku
określonym w ust. 2 powyżej oraz w każdym innym przypadku, gdy okres najmu
Apartamentu nie rozpocznie się lub ulegnie skróceniu z przyczyn leżących po stronie
Najemcy.
5. Wynajmujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy najmu bądź zaoferowania
Najemcy najmu innego Apartamentu w przypadku, gdy oddanie Najemcy w najem
zarezerwowanego przez niego Apartamentu nie jest możliwe. Wynajmujący zobowiązuje
się do poinformowania Najemcy o wystąpieniu wskazanej w zdaniu poprzednim
przyczyny, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o jej zaistnieniu. W przypadku
odstąpienia przez Wynajmującego od umowy najmu, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, Wynajmujący jest zobowiązany do zwrotu Najemcy całości Czynszu najmu
jeżeli Apartament nie został przekazany Najemcy w najem albo odpowiedniej części za
okres najmu, w którym Najemca nie mógł korzystać z Apartamentu.

§ 7.
ZASADY
ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNAJMUJĄCEGO I
ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
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1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Rzeczy
wniesionych do Apartamentu przez Najemców lub osoby z nimi przebywające w
Apartamencie, w szczególności Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem
Najemców lub osób z nimi przebywających w Apartamencie z tytułu utraty lub
uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów
mających wartość naukową lub artystyczną.
2. Czynsz najmu nie obejmuje ubezpieczenia Najemców, osób z nimi przebywających w
Apartamencie oraz przedmiotów wniesionych do Apartamentu przez Najemców i ww.
osoby.
3. Do wyposażenia Apartamentu przynależy sejf, w którym Najemca lub osoby z nim
przebywające w Apartamencie mają możliwość pozostawienia dokumentów lub cennych
przedmiotów.
4. Reklamacje dotyczące najmu Apartamentów należy kierować w formie pisemnej na adres
siedziby Wynajmującego: „BARC

Warszawa S.A. ul. Nowogrodzka 62C, 02-002

Warszawa” lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@smiala77.pl Wynajmujący
rozpatrzy złożoną reklamację terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, przesyłając
w tym terminie do składającego reklamację pisemną odpowiedź pocztą tradycyjną lub
elektroniczną.

§ 8.
DANE OSOBOWE
1.

Administratorem danych osobowych Rezerwujących i Najemców (dalej: „Dane
osobowe”) jest BARC Warszawa S.A. ul. Nowogrodzka 62C, 02-002 Warszawa. Kontakt
w sprawie ochrony danych osobowych (barc@barc.com.pl ).

2.

Najemca wyraża zgodę na przetwarzane danych osobowych przez Wynajmującego do
celów handlowych oraz na potrzeby realizacji umowy Najmu Apartamentów.

3.

Zgoda jest dobrowolna, aczkolwiek niezbędna do realizacji umowy Najmu Apartamentów.

4.

Najemca ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie.

5.

Najemca ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 9.
7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Aktualny Regulamin wraz ze zmianami dostępny jest na stronie internetowej
www.smiala77.pl.

2.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć każdej umowy najmu Apartamentu
zawieranej przez Wynajmującego z Najemcą.

3.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2018.
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Załącznik nr 1 – Spis wyposażenia
Każdy apartament wyposażony jest w:
1. aneks kuchenny w zabudowie, w skład którego wchodzą:
- blat,
- drzwiczki,
- płyta grzewcza,
- lodówka,
- czajnik elektryczny,
- kuchenka mikrofalowa,
- okap kuchenny,
- ekspres do kawy,
- talerze płytkie,
- talerze głębokie,
- filiżanki,
- szklanki,
- kubki,
- sztućce (noże, widelce, łyżki, łyżeczki (małe i średnie), nóż kuchenny, korkociąg,
łyżki do sałaty, chochla, łopatka drewniana),
- deska do krojenia,
- durszlak,
- salaterka,
- garnek,
- patelnia,
- metalowa podstawka pod garnek,
- ręczniczek lniany,
- dzbanek,
- zmywak.
2. pokój, w skład którego wchodzą:
- łóżko,
- szal dekoracyjny na łóżko,
- jasiek dekoracyjny,
- komplet pościeli,
- w komplet pościeli wchodzą:
a. kołdra
b. poduszka
c. powłoka
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d. powłoczka
e. prześcieradło
f.

nakładka ochronna na materac

- zasłona,
- stolik/biurko,
- stolik nocny,
- kinkiet,
- lampa sufitowa,
- lampa stojąca jedynie w pokoju nr 11,
- koc,
- dywaniki w niektórych pokojach,
- ławka na walizkę,
- szafa,
-TV,
- sejf.
3. łazienkę, w skład której wchodzą:
- kabina prysznicowa,
- umywalka,
- WC,
- ręczniki (mały i kąpielowy na osobę),
- ręcznik „stopki”,
- dozownik mydła,
- suszarka.
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Załącznik nr 2 – Ryczałtowy wykaz uszkodzeń
1. Aneks kuchenny:
- cała zabudowa kuchenna – 8 000 zł
- cała zabudowa kuchenna, w tym:
a. blat: naprawa – 1000 zł, wymiana: 2500 zł
b. drzwiczki: naprawa bez wymiany: 1000 zł, z wymianą: 2500 zł
- płyta grzewcza - 1000 zł
- lodówka - 2000 zł
- czajnik elektryczny - 200 zł
- kuchenka mikrofalowa - 600 zł
- okap kuchenny - 600 zł
- ekspres do kawy – 300 zł
- talerz płytki – 25 zł
- talerz głęboki - 40 zł
- filiżanka, szklanka, kubek – po 25 zł / szt.
- sztućce: noże, widelce, łyżki, łyżeczki, łopatka drewniana - po 10 zł / szt.
- nóż kuchenny, korkociąg, łyżki do sałaty, chochla, deska do krojenia - po 30 zł / szt.
- durszlak – 20 zł
- salaterka – 30 zł
- garnek – 80 zł
- patelnia -80 zł
- metalowa podstawka pod garnek – 10 zł
- ręczniczek lniany – 10 zł
- dzbanek – 20 zł
2. Pokój:
- łóżko z wezgłowiem - 3000 zł
- szal dekoracyjny na łóżko – 250 zł
- jasiek dekoracyjny – 100 zł
- komplet pościeli - 500 zł
- w komplet pościeli wchodzą:
g. kołdra – 150 zł
h. poduszka – 50 zł
i.

powłoka – 100 zł

j.

powłoczka – 25 zł

k. prześcieradło – 75 zł
l.

nakładka ochronna na materac – 100 zł
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- zasłona – 600 zł/szt.
- stolik/biurko - 1500 zł
- stolik nocny - 1000 zł
- parapet: naprawa – 500 zł
- kinkiet - 300 zł
- lampa sufitowa – 300 zł
- lampa stojąca – 500 zł
- koc – 70 zł
- dywaniki w niektórych pokojach – 150 zł/szt.
- ławka na walizkę - 1000 zł
- szafa - 3000 zł
- kanapa rozkładana - 3000 zł
-TV – 2000 zł
- sejf – 2000 zł
3. Łazienka:
- kabina prysznicowa - 2000 zł, w tym ścianka prysznicowa: 1500 zł
- umywalka - 700 zł
- WC - 1000 zł
- deska wolno opadająca – 400 zł
- grzejnik - 800 zł
- szafka – 300 zł
- lustro wklejane – 1000 zł
- blat: naprawa – 500 zł
- ręcznik kąpielowy - 100 zł
- ręcznik mały – 50 zł
- ręcznik „stopki”- 50 zł
- dozownik mydła – 100zł
- suszarka – 200 zł
- roleta rzymska w niektórych pokojach – 2000 zł

4. Części wspólne:
- fotel – 1400 zł
- kanapa – 4000 zł
- stolik – 800 zł, w tym wymiana blatu: 400 zł
- krzesło – 500 zł
- stolik ogrodowy – 1000 zł
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- krzesło – 1500 zł
- pisuar – 2500 zł
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