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OLARTEGOTXIA S.L. baimentzen dut, nire kreditu txartelean
euroko kargua egin dezan, ETXATOAn egindako erreserbaren
ordainketa gisa.
Sinadura

k,

Zenbateko hau, kontratatutako zerbitzuen %40ri dagokio.
Gainontzekoa edota gainerako kopurua, ETXATOAn sartzerakoan ordainduko da.
Agiri honen behealdean sinatzerakoan, hurrengo orrialdean zehazten diren
baldintzak irakurri eta onartu egiten ditudala aitortzen dut.
Data

b95-420.147

olartegotxia,

Sinadura

s.l.

r.m. bi,

tomo

4701

folio

11 hoja bi-46210


BALDINTZA OROKORRAK
ERRESERBAREN BAIEZTAPENA
Mesedez, eskaera fitxa bete ezazu, eskuz sinatu eta bidali egiguzu lehenbailehen, posta elektroniko (eskaneatuta), fax edo
postaz. Behin, dokumentua era egokian beteta jasotzen dugunean, kontratatutako zerbitzuen %40ko kargua egingo da eta zure
erreserba bermatua izango da. Gainontzekoa, ETXATOAn sartu eta erreserbatutako logelaren onespena ematerakoan
ordainduko da.
SARRERA
Sarrera ordua, 17:00tik 20:00ra da.
Sarrera 20:00ak baino beranduago izanez gero,, ezinbestekoa da aldez aurretik abisatzea.
Aldez aurretik deitu ezean, sarrera 20:15tarako egiten ez duen bezeroak, bere erreserbaren eskubide guztiak galduko ditu eta
bere logela/k, beste edonork alokatu ahal izango du/ditu, erreserba deuseztatutzat hartuko baita ((no-show).
IRTEERA
Irteera, 12ak baino lehenago izango da. Egun horretan, logela horretarako sarrerarik egon ezean, posible izango litzake, irteera
beranduago egiteko eskaera egitea. Irteera egunean 20:00k arte logela izateko aukera ere badago, logelaren prezioaren %50a
odainduz.
ERRETZEA
Guztiz debekatuta dago ETXATOA barruan erretzea..Arau hau betetzen ez duten bezeroak, etxetik kanpo bidaliak izango dira,
diru- itzultze eskubiderik gabe.
ABEREAK
ETXATOA barruan debekatuta dago abereak sartzea.
Badago beheko solairuan portxe estali bat edota etxe ondoko hezidun 1000m2 ko soro bat, non abereak egon daitezkeen.
DEUSEZTAPENAK
Sarrera data baino 30 egun lehenago (edo gehiago) baliogabetzen bada, erreserbagatik ordaindutakoaren %90a bueltatuko da.
Sarrera datarako 30 egun baino gutxiago gelditzen badira, ordaindutakoaren %90 bueltatuko da, soilik erreserbatutako logela/k
berriz betetzen baldin bada/badira.
DATU PERTSONALAK
Eskaera fitxa hau betetzerakoan, bezeroak bere adostasuna ematen dio Olartegotxia S.L enpresari, emandako datuak
espresuki
erreserbak
on-line
egin
edota
eskaintzen,
iragarkien
eta
sustapenen
berri
emateko.
Hala erabakitzen badu, erabiltzaileak edozein momentutan izango du horrelako informazioak jasotzen uzteko aukera.
Horretarako, mezu bat bidali beharko du hurrengo posta elektroniko helbidera: info@etxatoa.com edo honako helbide honetara
idatzi: Olartegotxia, S.L. San Lorentzo kalea, 31 (Casa “Etxatoa”), Oderitz 31879 (Nafarroa)
Interesatuak emandako datuak, prozedura edo jarduketa horri dagozkion helburuetarako bakarrik erabiliko dira. Inola ere
ezingo dira datu horiek tratatu edo beste batzuei utzi, ez baldin bada behintzat doakionaren adostasun argi eta garbiarekin,
edota abenduaren 13ko 15/1999 Legeak, Datu Pertsonalak Babestekoak, 6.2 eta 11.2 artikuluetan ezarritako kasuetan (BOE,
zka. 98, 1999ko abenduaren 14koa).
Aipaturiko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, datuak lagatzen dituenak eskubidea izango du noiznahi bere datuetara
sartzeko, zuzentzeko, kentzeko edo horiei aurka egiteko honako helbide honetara idatziz : Olartegotxia, S.L. San Lorentzo
kalea, 31 (Casa “Etxatoa”), Oderitz 31879 (Nafarroa)

ETXATOA Landetxea
Oderitz 31879 NAFARROA
+ 34 948 504 449 + 34 669 886 558 info@etxatoa. com
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