
 
Политика за домашни любимци в РУБО Хотел 

Екипът на РУБО Хотел разбира, че домашните любимци са част от семейството и за това ще се 
радва да посрещне вас и малките приятели на четири лапи. За целта, Ви молим да прочетете и 
подпишете нашата политика. 

Таксата за домашни любимци за нощувка е BGN 30 /на домашен любимец на ден плюс 
възвръщаем депозит от BGN 100. Той ще бъде използван в случай на имуществени вреди 
и/или телесни повреди. 

Пакетът за домашни любимци включва спално легълце и купа за храна.  

• Животното трябва да е по-малко от 10 кг. Ако надвишава лимита, моля да 
предоставите детайлна информация за предишни пътувания, за да може да направим 
изключение, според индивидуалния случай. 

• Животното трябва да бъде напълно обучено и подходящо обезопасено с каишка, за да 
не безпокои останалите гости на хотела. Домашният Ви любимец трябва да покрива 
изискванията на местното законодателство.  

• Копие на паспорта на животното трябва да бъде предоставено при настаняването,. 
• Освен в стаята Ви, домашният любимец трябва да бъде на каишка в общите зони. 

Домашният любимец не трябва да се оставя без надзор. 
• Вие сте отговорни за почистването след Вашия любимец в хотела и квартала. Всякакви 

нарушения трябва да бъдат прекратени, за да се гарантира, че останалите гости няма 
да са обезпокоявани.  

• Трябва да се свържете с отдел домакинство, за да ги уведомите за удобно време за 
почистване на Вашата стая. Докато вашата стая се почиства, ще ви помолим домашният 
любимец да е изведен от там.  

• Вие сте отговорни за всички имуществени вреди и/или телесни повреди, произтичащи 
от домашния Ви любимец.  

• Вие сте съгласни да обезщетите и освободите хотела, неговите собственици и 
персонала от всякаква отговорност за вреди, претърпени в резултат на действия от 
страна на Вашия домашен любимец. 

• Хотелът си запазва правото да начисли по Вашата сметка стойността на несените щети.  
• Хотелът си запазва правото да отпрати Вас и домашния ви любимец от сградата на 

хотела, ако и когато е необходимо, без предварително уведомление.  

Животни-водачи винаги са приети в нашия хотел. 

 

Имена на госта:                Подпис на госта:  

Дата на пристигане на госта:      


