PREMIUM*

STANDARD
15 benefitů
jen za

20 benefitů
jen za

hotelový
komfort jen za

500 Kč

1 000 Kč

6 000 Kč

navíc

od

VIP*

3 500 Kč

navíc

od
Vybavený apartmán, vyhovující
nejvyšším nárokům mladé generace
s vlastní koupelnou a kuchyní.

4 000 Kč

navíc

od
Vybavený apartmán, vyhovující
nejvyšším nárokům mladé generace
s vlastní koupelnou a kuchyní.

9 000 Kč

Vybavený apartmán, vyhovující
nejvyšším nárokům mladé generace
s vlastní koupelnou a kuchyní.

spotřeba tepla, elektrické energie a vody

spotřeba tepla, elektrické energie a vody

spotřeba tepla, elektrické energie a vody

rychlý internet

rychlý internet, navíc zapůjčení Wi-Fi routeru

rychlý internet, zapůjčení a konfigurace Wi-Fi routeru

dezinfekce kuchyně a sociálního zázemí 1 x za čtyři týdny

dezinfekce kuchyně a sociálního zázemí 1 x za týden

dezinfekce kuchyně a sociálního zázemí 1 x za týden, mytí
nádobí každý pracovní den

vynesení odpadků 4 x týdně

vynesení odpadků 4 x týdně

vynesení odpadků 5 x týdně

společná plně vybavená kuchyň

společná plně vybavená kuchyň

společná plně vybavená kuchyň

coworking místnost, knihovna a relaxační zóna

coworking místnost, knihovna a relaxační zóna

coworking místnost, knihovna a relaxační zóna

24 hodinová recepce

24 hodinová recepce

24 hodinová recepce

možnost fixace ceny na další rok

možnost fixace ceny na další tři roky

možnost fixace ceny na další tři roky

nové fitness neomezený vstup

nové fitness neomezený vstup + zapůjčení kola na ven

nové fitness neomezený vstup + zapůjčení kola na ven

parkování na soukromém parkovišti se slevou 30 %

parkování na soukromém parkovišti se slevou 50 %

parkování na soukromém parkovišti zdarma

1 h měsíčně pronájem coworking místnosti pro soukromou
prezentaci, akci či schůzku

2 h měsíčně pronájem coworking místnosti pro soukromou
prezentaci, akci či schůzku

5 h měsíčně pronájem coworking místnosti pro soukromou
prezentaci, akci či schůzku

moderní prádelna - 1 žeton na praní zdarma

moderní prádelna - 2 žetony na praní zdarma

2 x vyprání osobního prádla zdarma

poštovní služby - převzetí zásilky na dobírku

poštovní služby - převzetí zásilky na dobírku, přednostní
doručení pošty a zásilek na apartmán

poštovní služby - převzetí zásilky na dobírku, přednostní
doručení pošty a zásilek na apartmán

tiskové služby na recepci - 5 stran za měsíc zdarma

tiskové služby na recepci - 20 stran za měsíc zdarma

tiskové služby na recepci - 40 stran za měsíc zdarma

speciální cena za další tisk A4 1 Kč, A3 za 4 Kč

speciální cena za další tisk A4 1 Kč, A3 za 4 Kč

speciální cena za další tisk A4 1 Kč, A3 za 4 Kč

slevová karta do restaurací, klubu a cukrárny v přízemí
Kampusu

slevová karta do restaurací, klubu a cukrárny v přízemí
Kampusu

slevová karta do restaurací, klubu a cukrárny v přízemí
Kampusu

pravidelně organizujeme akce ve vnitřní dvoraně i ve
společenské místnosti (kino, grilování, stand-up comedy,
kulturní akce, taneční večery, vzdělávací kurzy, sportovní
kurzy, apod.) - přednostní rezervace míst

pravidelně organizujeme akce ve vnitřní dvoraně i ve
společenské místnosti (kino, grilování, stand-up comedy,
kulturní akce, taneční večery, vzdělávací kurzy, sportovní
kurzy, apod.) - přednostní rezervace míst + 1 pivo od
našeho komerčního partnera za měsíc zdarma

pravidelně organizujeme akce ve vnitřní dvoraně i ve
společenské místnosti (kino, grilování, stand-up comedy,
kulturní akce, taneční večery, vzdělávací kurzy, sportovní
kurzy, apod.) - přednostní rezervace míst + 3 piva od
našeho komerčního partnera za měsíc zdarma

zachování ceny ubytování během letní sezóny

zachování ceny ubytování během letní sezóny

zachování ceny ubytování během letní sezóny

revize tří vlastních spotřebičů zdarma

revize vlastních spotřebičů zdarma - neomezeně

revize vlastních spotřebičů zdarma - neomezeně

speciální benefity od našich partnerů (kulturní akce, divadla,
kina, posilovny, restaurace, kavárny, apod. )

speciální benefity od našich partnerů (kulturní akce, divadla,
kina, posilovny, restaurace, kavárny, apod. )

speciální benefity od našich partnerů (kulturní akce, divadla,
kina, posilovny, restaurace, kavárny, apod. )

údržba a opravy - expresní odstranění závady

údržba a opravy - expresní odstranění závady

administrativní služby Premium - např. vydání potvrzení a
potřebných dokladů zdarma

administrativní služby Premium - např. vydání potvrzení a
potřebných dokladů zdarma
balíček „Přijedu a bydlím“ - polštář, peřina, lůžkoviny,
ručníky, základní vybavení kuchyně
praní lůžkovin zdarma - ložní prádlo 1 x za týden, ručníky
dle potřeby
toaletní potřeby zdarma - toaletní papír, mýdlo, šampón,
zubní pasta

*Na četná přání našich zahraničních klientů zavádíme zvýhodněné balíčky služeb. Volba jednoho z balíčků (PREMIUM nebo VIP) je pro zahraniční klienty výhradní.

STANDARD
CENÍK

PREMIUM
CENÍK

VIP
CENÍK

POKOJ V APARTMÁNU

SAMOSTATNÝ POKOJ

POKOJ V APARTMÁNU

SAMOSTATNÝ POKOJ

3L

3 500 Kč / osoba / měsíc

3 900 Kč / osoba / měsíc

3L

4 000 Kč / osoba / měsíc

4 400 Kč / osoba / měsíc

3L

2L

4 400 Kč / osoba / měsíc

4 500 Kč / osoba / měsíc

2L

4 900 Kč / osoba / měsíc

5 000 Kč / osoba / měsíc

1L

4 700 Kč / osoba / měsíc

4 900 Kč / osoba / měsíc

1L

5 200 Kč / osoba / měsíc

5 400 Kč / osoba / měsíc

POKOJ V APARTMÁNU

SAMOSTATNÝ POKOJ

9 000 Kč / osoba / měsíc

9 400 Kč / osoba / měsíc

2L

9 900 Kč / osoba / měsíc

10 000 Kč / osoba / měsíc

1L

10 200 Kč / osoba / měsíc

10 400 Kč / osoba / měsíc

