
Общи условия на Винарна, хотел и спа “Седем поколения” 
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВНЕ 

1.  Цени. 
Предлаганите цени за хотелско настаняване представени на уеб адрес http://sevengenerationscomplex.com са валидни единствено и само в момента на                  
Вашето посещение, в секцията за „Настаняване“. Цените на хотелско настаняване подлежат на промяна в различните периоди от годината. Всички цени                    
за хотелско настаняване публикувани в уеб страницата на Комплекса сая с включено  ДДС и подлежат на промяна без предварително известие.  
Избраната от Вас крайна цена е на стая, на ден и за конкретното помещение, при двойно настаняване. Включва закуска, туристически данък и ДДС. Като                        
комплимент, гостите на хотела получават безплатно ползване на СПА центъра (парна баня, джакузи, арома сауна и финландска сауна). В случай, че по                      
времето на Вашия престой използвате допълнителни услуги, които не са посочени в описанието на избрания тип стая и тарифа /консумация в заведения,                      
паркинг, минибар и др. /, то следва те да бъдат заплатени на място в хотела. Промоционалните цени за хотелско настаняване, не могат да бъдат                        
комбинирани с други актуални оферти или отстъпки.  
        2.  Условия за плащане и политика при анулиране на резервации във Винарна, Хотел и СПА комплекс “Седем поколения”. 
Резервация във Винарна, Хотел и СПА комплекс “Седем поколения” може да направите по един от следните начини: Чрез имейл:                   
winery@sevengenerations.bg На телефон: +359 82 59 50 50 и +359 876 245 920 или на място в хотела . Резервациите зависят от свободните за съответните                         
дати стаи. Резервацията Ви се счита за потвърдена след писмено потвърждение от страна на хотела. За да бъде гарантирана резервацията трябва да е                       
предплатена минимум 7 дни преди настаняване в брой, с кредитна карта или по банков път. Банковите сметки в BGN и EUR на Комплекса са изписани в                          
потвърждението на резервацията. 
Безплатно анулиране на резервацията по стандартните цени е възможна до 7 дни преди датата на настаняване. След изтичането на този срок, първата                      
нощувка се задържа. Всички резервации на “Цена без право на възстановяване” (non-refundable rate) се заплаща незабавно в деня на направа на                     
резервацията. Всички резервации “Цена без право на възстановяване” (non-refundable rate) не могат да бъдат анулирани или променени. 
Плащането може да бъде извършено в брой, с кредитна карта или по банков път. 
Всички плащания в брой следва да бъдат уредени в момента на настаняване, а всички допълнителни начисления - при напускане на хотела от страна на                        
госта.  
        3. Настаняване във Винарна, Хотел и СПА комплекс “Седем поколения”. 
Настаняването в Хотел “Седем поколения” се извършва с регистрация, при която се представя документи за самоличност на клиента.Адресните карти за                    
настаняване се попълват от администратора на хотела. В хотела не се допускат лица, които не са регистрирани на рецепция. Часът за настаняване във                       
Винарна, Хотел и СПА “Седем поколения” е след 14.00. Всяко пристигане преди този час ще бъде съобразено със заетостта на хотела. Времето на                       
освобождаване на хотелската стая е до 12:00 часа. Всяко освобождаване на стаята след стандартно регламентирания час се съобразява със заетостта на                     
хотела. Късно напускане след 12.00 часа трябва да бъде заявено предварително в писмен вид. Потвърждава се при възможност от страна на хотела.                      
Начислява се допълнително като конкретното помещението се тарифира по 30 лв/час след 12. ч. За допълнителна информация се свържете с директно с                      
рецепцията на хотела. 
Хотел “Седем поколения” си запазва правото да начисли до 50% от определената цена за ползването на помещение, ако освобождаването е след 12.00 ч. и                        
преди 18.00 ч. Хотел “Седем поколения” си запазва правото да изисква плащане на пълната сума за заето помещение, ако освобождаването на                     
помещението е след 18.00 ч. Обслужващият персонал на Хотел “Седем поколения” е длъжен да провери стаите при тяхното освобождаване. 
         4. Настаняване на деца и допълнителни легла 
Комплекс “Седем поколения” си запазва правото да реши дали конкретния тип помещение предоставя възможност за поставяне на допълнително легло.  
Престоят на дете до 6 навършени години, настанени в стая с родителите си и използващи съществуващо легло се настаняват без допълнително заплащане;  
Дете от 7 до 11 навършени години на редовно легло заплаща 50% от цената на възрастен на ден. 
Всеки хотел от веригата си запазва правото да реши дали конкретния тип помещение предоставя възможност за поставяне на допълнително легло.  
При желание, можем да Ви предоставим допълнителни легла, тип разтегаеми на цена 40 лева на легло. 
        5. Ползване на външен паркинг: Паркирането на автомобили на определените за това места е безплатно.  
        6. Пушенето на територията на хотела е забранено: При неспазване на това изискване ще Ви бъде начислена такса от 200 EUR. 
        7. Политика за защита на личните данни. 
“Хоризонт - САЩ” ООД се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и обработва личните данни на Потребителя за изпълнение на своите                        
задължения във връзка с извършената от Потребителя резервация. Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват с цел маркетингов                    
анализ и по-добро разбиране на потребностите на Потребителите и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване. Без личните данни                   
на потребителите резервационната система не би могла да се използва за извършване на резервации. “Хоризонт - САЩ” ООД не предоставя името и                      
е-майл адреса, които потребителят е посочил при извършване на резервацията, на трети лица с цел изпращане на търговска информация. 
       8.Права и задължения на страните 
Комплексът поема задължението да предостави на гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги. Суми за заявени, но                      
неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на хотела, не се възстановяват. Всички цени, обявени в сайта на хотела                     
https://sevengenerationscomplex.com , както и в имейл съобщенията на хотела са в български лева (или евро) с включен ДДС и туристически данък.                     
Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да се заплатят отделно в хотела. Хотелът не носи отговорност                       
за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или басейна, както и за щети, причинени от трети лица. Хотелът не носи отговорност                       
за злополуки и/или битови травми в СПА центъра , басейна и/или теритоирията на комплекса. Гостите на хотела поемат отговорността да спазват                     
общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесените материални щети на хотела се заплащат от                       
причинилите ги лица на пазарни цени след предоставяне на фактура от страна на “Хоризонт САЩ” ООД. Гостите на хотела са длъжни да не оставят                        
децата си без надзор на територията на комплекса. Хотелът на носи отговорност за лица под 18 години оставени без надзор. Хотелът си запазва правото за                         
рекламации, които могат да бъдат предявени в срок до 3 дни след напускане на хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се                        
дължат от клиента. 
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      9.Заключителни разпоредби 
За всички спорове и правни въпроси, неуредени от настоящите Общи условия се прилагат съответните разпоредби от законодателството на Република                   
България. Възникналите спорове се решават чрез преговори между страните. При невъзможност спорът да бъде разрешен по доброволен начин, то                   
същият се отнася за решаване пред съответния компетентен съд. 


