
 

Vážená paní, Vážený pane, 
děkuji Vám za Váš zájem o spolupráci s naší rodinnou firmou TIPPOBYT s.r.o.  
 
Naše cestovní agentura TIPPOBYT se dlouhodobě specializuje na pronájmy chat a chalup v České 
republice a na Slovensku. Pobyty nabízíme formou internetové prezentace rekreačních objektů na 
www.pronajem-chaty-chalupy.cz  a v tištěném katalogu. Tato rozsáhlá prezentace je pro majitele 
objektů / ubytovatele zcela zdarma. 
K spolupráci nevyžadujeme žádnou výhradní smlouvu, která by Vás jakkoliv omezovala např. při 
vlastním obsazování Vašeho objektu. Očekáváme od Vás však možnost obsazování volných termínů 
ve Vašem rekreačním objektu. Termín a konkrétní rozsah objednávky s Vámi vždy odsouhlasíme před 
vlastním potvrzením pobytu klientovi. Vámi obsazené termíny máte možnost zadávat přímo 
v administraci Vašeho objektu na našich www stránkách, popř. nám tyto informace o obsazených 
termínech zasílat emailem (internetová nabídka Vašeho objektu = aktuální obsazenost objektu). 
V případě obsazení Vašeho objektu námi probíhá aktualizace volných a obsazených termínů 
automaticky.  
Vzájemnou spolupráci zahájíme, jakmile od Vás obdržíme kompletně vyplněný dotazník ke spolupráci 
(přihlašovací údaje do naší databáze Vám zasíláme) a fotodokumentaci (exteriér, okolí objektu i 
interiér). O uvedení Vašeho rekreačního objektu na  www.pronajem-chaty-chalupy.cz Vás bude 
informovat zástupce naší firmy bez prodlení. Svou prezentaci můžete kdykoliv v průběhu spolupráce 
upravovat našim prostřednictvím. Stačí zaslat požadavek na změny emailem – kdykoliv v průběhu 
roku tak můžete upravovat texty, ceník, popř. doplňovat fotografie do Vaší prezentace. Stejnou 
formou zpracujeme Váš požadavek na uveřejnění akční – např. last minute nabídky pobytů apod. 
Podrobné organizační, platební a stornovací podmínky a další pravidla pronájmu rekreačních 
objektů naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách (umístěné na internetu). Platí jak pro 
zákazníky, tak pro Vás – pronajímatele. 
 
Proč právě TIPPOBYT? 

 Setkáte se u nás se zákaznickým a systémovým přístupem  – oceníte při komunikaci s námi. 
Garantujeme právní rámec spolupráce – viz Obchodní podmínky. 

 Majitele / pronajímatele rekreačních objektů z nabídky naší firmy vnímáme jako obchodní 
partnery, kteří mají stejný cíl = profesionálně obsloužit naše společné klienty 

 Dynamický rozvoj společnosti stavíme na sofistikovaném řešení databáze objektů a 
zákaznickém servisu s pružnou reakcí na požadavky našich klientů a požadavky trhu při 
zprostředkování rekreačních pobytů 

 Prezentace probíhá zejména s podporou obsáhlé internetové nabídky. Podrobné informace k 
ubytovacím kapacitám doplňujeme o komplexní prodejní servis včetně aktuální obsazenosti 
objektů, akční nabídky (např. last minute) apod. 

 Peníze za pobyty (až na výjimky) inkasujete osobně. Nehrozí tedy, že o peníze přijdete 
případným špatným hospodařením zprostředkovatelů (viz některé zkrachovalé agentury a 
cestovní kanceláře). 

Ještě jednou děkuji za Váš zájem a těším se na spolupráci. Za cestovní agenturu s přátelským 
pozdravem 
                                                                                                                            Petr Fix, jednatel TIPPOBYT s.r.o. 
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