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1.  PEDIDOS DE RESERVA

1.1  Os pedidos de reserva de alojamento podem ser efetuados diretamente através do telefone, e-mail ou pessoalmente no nosso escritório, sediado em Albufeira, sendo, em qualquer caso, e para o efeito,  
preenchido e assinado o formulário de reserva como prova do pedido. 
1.2 Em qualquer pedido de reserva deverão constar os seguintes dados: 

   "Nome e número do documento identificação 
   "Número de telefone e endereço de correio eletrónico pelo quais pretende ser contactado
   "Número de pessoas a alojar e idade dos utilizadores
   "Tipo de alojamento pretendido
   "Datas da reserva pretendida e eventuais períodos alternativos

2.  CONFIRMAÇÃO DA RESERVA / PAGAMENTOS / GARANTIAS

2.1  Após o conhecimento da aceitação do seu pedido, a reserva terá de ser confirmada de imediato, tendo como prazo máximo os 2 dias seguintes à aceitação do pedido. 
2.2  A reserva só se considera confirmada depois de rececionado o pagamento integral da mesma, considerando-se para tal, o valor de venda à data da reserva. 
2.3  O não cumprimento dos pontos 2.1 e 2.2 é entendido como desistência do pedido de reserva, que será anulado.
2.4  Nos casos de reservas efetuadas diretamente no nosso escritório, no próprio dia, estas têm que ser pagas no ato de check-in. 
2.5  Em todas as reservas, no ato de check-in, ser-lhe-á solicitado o pagamento de um depósito no valor de €150,00, a título de caução. Este depósito será devolvido integralmente no ato de check-out se não se 
verificarem danos no apartamento. 
2.6  Os pagamentos da reserva podem ser feitos em dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, pagamento online Redunicre Payments ou transferência bancária. Quando o pagamento for efetuado por 
transferência bancária, o comprovante emitido pelo banco deverá ser enviado para o endereço de correio eletrónico de Kiss Apartamentos Turísticos. O não cumprimento desta prova, torna o pagamento 
correspondente sem efeito. 

3. UTILIZAÇÃO DO ALOJAMENTO 

3.1  A utilização do alojamento compreende-se desde as 15 horas do primeiro dia até às 12 horas do último dia reservado.
3.2  A não entrega da chave do apartamento por parte do utilizador até às 12 horas do dia de saída, implica o pagamento de um dia adicional de estadia, salvo solicitada saída tardia do alojamento, mediante o 
pagamento de taxas adicionais respetivas. 
3.3  A comparência após a data prevista da reserva ou a saída antecipada, por parte do titular e/ou dos elementos do agregado, não isenta do pagamento do valor correspondente à totalidade da reserva. A não 
comparência até às 00h00 do dia reservado de chegada, desde que não seja comunicado/informado, leva à anulação da reserva.
3.4  O horário de funcionamento da Recepção é de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 19h00. Todas as entradas e saídas previstas fora deste horário, deverão, obrigatória e atempadamente, ser comunicadas 
pelo hóspede ao alojamento de forma a combinar os procedimentos necessários. 

4.  DESCONTOS E BONIFICAÇÕES

4.1  As crianças até aos 5 anos de idade, inclusive, compartilhando os apartamentos estúdio com dois adultos são atendidas gratuitamente em qualquer altura do ano.
4.2  Se o alojamento Estúdio for ocupado por 3 pessoas (mediante disponibilidade de cama suplementar), o 3º hóspede, com ou mais de 6 anos, pagará o preço da cama suplementar.
4.3  Se o alojamento de tipologia T1 for ocupado por 5 pessoas (mediante disponibilidade de cama suplementar), o 5º hóspede, com ou mais de 6 anos, pagará o preço da cama suplementar.

5.  DOCUMENTAÇÃO

5.1  Clientes nacionais
Aquando da entrada no alojamento, o titular da reserva deverá ser portador do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão e bilhetes de identidade / cartão de cidadão de todos os seus acompanhantes. 
5.2  Clientes de outras nacionalidades
Aquando da entrada no alojamento, o titular da reserva deverá ser portador do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão / Passaporte e Bilhetes de Identidade ou documento identificativo de todos os seus 
acompanhantes para efeitos de SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 
5.3  Todas as reservas só poderão ser aceites quando os seus titulares forem portadores dos respetivos documentos de identificação. 
5.4  No seguimento das alterações impostas por lei, relativamente à Regulamentação Geral de Proteção de Dados, aquando do check-in é facultada ao titular da reserva, 
para leitura e assinatura, a ficha de registo de hóspede. 

6.  DESISTÊNCIA DEPOIS DA CONFIRMAÇÃO DA RESERVA

6.1  Haverá lugar ao reembolso parcial do valor da reserva, quando a desistência for comunicada ao AL nos termos seguintes: 
"Até 30 dias antes do início da reserva - 90%
"Entre 15 e 30 dias antes do início da reserva - 50%
"Entre 15 e 7 dias antes do início da reserva - Penalização da 1ª noite
"Nos 7 dias ou menos anteriores ao início da reserva, perde o direito ao reembolso.
6.2  Nos meses de Julho e Agosto, os cancelamentos efetuados depois do período de 30 dias antes do início da reserva não são reembolsáveis. 

7.  PREÇOS E IVA

7.1  Os preços indicados são em euros com IVA incluído às taxas legais em vigor. 

8.  OBSERVAÇÃO DAS NORMAS EM VIGOR

8.1  A confirmação da reserva implica para o titular e seus acompanhantes a aceitação das Condições Gerais de Utilização e o cumprimento das normas regulamentares aplicáveis. 

9.  OMISSÕES

9.1  Na eventualidade de surgirem situações não previstas nestas Condições Gerais de Utilização serão as mesmas resolvidas pela direção do alojamento local. 

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO KISS APARTAMENTOS TURÍSTICOS



1.  RESERVATION REQUESTS

1.1  Requests for accommodation can be made directly by telephone, e-mail or in person at our office, located in Albufeira, for which purpose the booking form will be completed and signed as proof of the request.
1.2  Any reservation request must contain the following information:

   Name and document number identification
   Phone number and email address you want to be contacted by
   Number of people to host and age of users
   Type of accommodation desired
   Intended booking dates and any alternative periods

2.  RESERVATION CONFIRMATION / PAYMENTS / GUARANTEES

2.1  Upon acknowledgment of the acceptance of your request, the booking must be confirmed immediately, with a maximum of 2 days after the acceptance of the request.
2.2  The reservation is only considered confirmed after receipt of full payment, considering the sale value at the date of booking.
2.3  Failure to comply with points 2.1 and 2.2 is understood as withdrawal of the reservation request, which will be annulled.
2.4  In the case of reservations made directly at our office on the same day, these must be paid upon check-in.
2.5  A deposit of € 150.00 per apartment will be required upon check-in. This deposit will be fully refunded upon check-out if no damages are made to the apartment or partly in the event of breakages, damage or 
theft of accommodation, after repair costs have been determined.
2.6  Payments for the booking can be made in cash, debit card, credit card, Redunicre Payments online payment or bank transfer. When payment is made by bank transfer, the proof issued by the bank must be 
sent to Kiss Apartamentos Turísticos's email address. Failure to comply with this proof renders the corresponding payment ineffective.

3.  USE OF ACCOMMODATION

3.1  The use of the accommodation is from 3 pm on the first day to 12 noon on the last booked day.
3.2  The non-surrender of the apartment key by the user by 12 noon on the day of departure implies the payment of an additional day of stay, unless a late check-out is requested by the guest, by paying the 
respective additional fees and subject to availability.
3.3  The attendance after the expected date of the reservation or early departure by the holder and / or members of the household is not exempt from payment of the full amount of the reservation.
3.4  Reception opening hours are,from Monday to Friday, from 10am to 7pm. Check-in and check-out of the accommodation outside these hours must be compulsorily and timely communicated by the guest to the 
accommodation in order to combine the necessary procedures.

4.  DISCOUNTS AND BONUSE

4.1  Children up to 5 years old, inclusive, sharing apartments with, at least, two adults are treated free of charge at any time of the year.
4.2  If the Studio apartment is occupied by 3 people (subject to availability of an extra bed), the 3rd guest, aged 6 or over, will pay the price of the extra bed.
4.3  If the 1 bedroom apartment type accommodation is occupied by 5 people (subject to the availability of an extra bed), the 5th guest, aged 6 years or over, will pay the price for the extra bed.

5.  DOCUMENTATION

5.1  National Customers
Upon entering the accommodation, the holder of the reservation must be in possession of the Identity Card / Citizen Card and identity cards / citizen card of all accompanying persons.
5.2  Customers of other nationalities
Upon entering the accommodation, the holder of the reservation must be in possession of the Identity Card / Citizen Card / Passport and Identity Cards or identification document of all accompanying persons for the 
purposes of SEF - Foreigns and Borders Service Control.
5.3  All bookings can only be accepted when their holders are in possession of their identification documents.
5.4  Following the changes imposed by law regarding the General Data Protection Regulation, the guest holder is provided with a check-in form to read and sign.

6. WITHDRAWAL AFTER CONFIRMATION OF RESERVATION

6.1  Partial reimbursement will be made when the cancellation is notified to AL as follows:
Up to 30 days before check-in date - 90%
Between 15 and 30 days before check-in date - 50%
Between 15 and 7 days before check-in date - 1st Night Penalty
Within 7 days or less prior to the check-in date, the right to refund is forfeited.
6.2  In July and August, cancellations made after 30 days prior to the check-in date are non-refundable.

7.  Prices and VAT

7.1  Prices shown are in euros with VAT included at the legal rates in force.

8.  Observance of the rules in force

8.1  Confirmation of booking implies that the holder and his / her companions accept the General Conditions of Use and comply with applicable regulatory standards.

9.  Omissions

9.1  In the event of situations not foreseen in these General Terms and Conditions, they will be resolved by the management of the local accommodation.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
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