
 תקנון סוויטות חלום עולמי 

 

 .האירוח תחת הנחיות התו הסגול

מעלות לא תתאפשר שהות במתחם וייאלץ לעזוב ללא   37.5בכל מקרה של אדם עם תסמיני קורונה/חום מעל 

 .החזר תשלום

בכל מקרה של הוראת בידוד ו/או הידבקות בקורונה של מי מבין האורחים, לא יתאפשר ביטול האירוח ולא  

 .ובכפוף לתנאי ההזמנה תינתן הנחה בשל כך, כאשר ההזמנה תחויב במלואה בהתאם לסכום ההזמנה

בשל מגבלות הקורונה יצומצם המגע למינימום בין המארחים למתארחים. לא יינתנו שירותי נקיון במהלך  

 .השהות

 .אסורה הכניסה לכל מערכת הגברה/קריוקי או כל סוג של מוצר הגברה

הגברה ותאורה /   /האורחים אחראים לשלמות ושמירה על כל מוצרי הסוויטה לרבות : ריהוט / מוצרי חשמל 

ציוד סניטרי / כלי מטבח ואביזרי מטבח / ריהוט גן / מוצרי טקסטיל וכו.... כל נזק שייגרם כתוצאה של ונדליזם  

  ! האורח יחויב על פי חוק 

  

 

  

 ""חלום עולמי תקנון ומדיניות

 

 :על מנת שנוכל להעניק חווית אירוח נעימה לכלל אורחינו אנו מקפידים על הכללים הבאים 

 

 15:00ילה  שעת קבלת הו

 

 15:00שבת עד  10:00, יום שישי וערבי חג עד 11:00ה' עד  – ימים א'   –שעת עזיבה 

 

 .מזומן או אשראי בלבד – אמצעי תשלום  

 

 תינוק הוא מי שגילו פחות משנתיים, מעל גיל זה חובת תשלום  

  לילות  2בסופי שבוע חגים וחופשים מינימום  

 

 .מחמד לסוויטות לא ניתן להכניס חיות

 

 העישון בחדרים אסור 

 



 סידרנו עבורכם פינות מנגל מיוחדות , עשיית מנגל אפשרית אך ורק בפינות אלה 

 

 . אין מציל בבריכה באחריותכם השימוש במתקן הבריכה והג'קוזי

 .הבריכה מגודרת  יש להקפיד לנעול את הבריכה כשאין נוכחות של מבוגר בחצר הסוויטה

  

 :על מנת לאפשר מנוחה ובילוי לכלל אורחינו נהוגות אצלנו שעות שקט 

 .בלילה  23:00אין להשמיע מוזיקה או להרעיש מחוץ לבקתות לאחר השעה 

 

וח בלבד, אין להזמין אורחים, לאתר האירוח עצמו ולא לכל  האירוח וכל שירותיו הנלווים מיועדים לאורחי האיר 

 .השירותים שהוא מעניק לאורחיו בין אם בחינם ובין אם באמצעות הטבה כזאת או אחרת 

 

אירוח "חלום עולמי" תהא רשאית להפסיק את השהייה באתר לאורח שלא יעמוד בדרישות תקנון זה ו/או  

 .חלקן וזאת ללא מתן פיצוי כלשהו לאורח

 

אירוח "חלום עולמי סוויטות יוקרה״ רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה   

  .מראש למשתמש

אירוח "חלום עולמי סוויטות יוקרה״ תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה מועד  

 .פרסומם

 

 .כושכם בעת שהותכם בו, אנא שימרו עליואין האירוח "בחלום עולמי סוויטות יוקרה" אחראי על שמירת ר 

 

 רישום הזמנה מקוונת 

אמצעי הרכישה: לאחר אישור התקנון, הליך מקדמה באמצעות כרטיס אשראי טלפוני או דרך כרטיס הביקור   

 .שלנו

 

וח "חלום עולמי סוויטות יוקרה" תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים  ריא

אם כן היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה  שלישיים, אלא  

צעדים משפטיים )פליליים או אזרחיים( בגין פעולות שביצע המשתמש באתר אירוח "חלום עולמי סוויטות  

ען כי נפגע  יוקרה״ במקרה זה רשאית אירוח "חלום עולמי סוויטות יוקרה" למסור את פרטי המשתמש לצד הטו

 .מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי

 

הזמנה תתבצע באתר באמצעות כרטיס האשראי או מזומן. לאחר השלמת התשלום  תשלח אל כתובת   

 .הדואר האלקטרוני של המשתמש חשבונית מס/קבלה

 

 .המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ 



יוקרה״ רשאית לשנות בכל עת את תנאי קבלת ההזמנות ומחירי הלינות אך  אירוח ״חלום עולמי סוויטות  

 .הזמנה שכבר בוצעה ואושרה יכובד מחירה

 

 :ביטול עסקה

 

התנאים הרשומים מטה מעוגנים בדיני הגנת הצרכן ואלו התנאים שנפעל על פיהם, במידה וחס וחלילה   

 .תרצה/י לבטל הזמנתך

 

ימי עסקים   14הזכות לבטל : אם מכל טעם שהוא, תהא מעוניין לבטל את ההזמנה, תוכל לעשות כן בתוך  

ימי   7-יניהם(, ובלבד שהביטול ייעשה יותר ממיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך גלוי )לפי המאוחר מב

 .עסקים קודם למועד מימוש ההזמנה

 

ימים מלוא התמורה ששולמה ובאותו האופן בו שולמה,   7גביית דמי ביטול : במקרה כזה תושב לך בתוך  

 .₪, לפי הנמוך מביניהם  100משווי העסקה או בקיזוז  5%בקיזוז דמי ביטול בסך 

 

בזאת כי הודעת ביטול תקפה הינה הודעה שניתנה בכתב בלבד, והודעת ביטול בעל פה   אופן הביטול : מובהר 

 לא תיחשב. את הודעת הביטול ניתן להעביר באמצעות 

 halomolami1@gmail.com - דואר אלקטרוני או באמצעות מכתב לכתובת

  

ועד ביצוע ההזמנה ו/או  יום ממ  14-ביטול בחריגה מהמועדים הקבועים בחוק: במקרה של ביטול אחרי יותר מ

 :ימי עסקים למועד מימוש ההזמנה, יחולו הכללים הבאים  7 - פחות מ

 

 מערך ההזמנה  10%יום קודם למימוש ההזמנה: יגבו דמי ביטול בשיעור של  30א. בביטול עד 

 

 מערך ההזמנה  30%שעות קודם למועד מימוש ההזמנה: יגבו דמי ביטול של  72ב. בביטול עד 

 

 .מערך ההזמנה 50%שעות קודם למועד מימוש ההזמנה: יגבו דמי ביטול של  48עד ג. בביטול 

 

 .מערך ההזמנה 100%שעות ופחות קודם למימוש ההזמנה: יגבו דמי ביטול של  24ד. בביטול של 

 

ימים   7לעיל, השבת התמורה, בקיזוז דמי הביטול הנזכרים לעיל, תיעשה בתוך   6גם במקרה הנזכר בסעיף 

 .שת הודעת הביטול בכתב ובאותו אופן בו התבצע התשלוםממועד הג

  

 .פרטים נוספים על אירוח ״חלום עולמי סוויטות יוקרה״ ניתן למצוא בכרטיס הביקור שלנו


