Vítejte!

Welcome!
Recepce / Reception

Telefon / Phone
(+420) 725 590 057

Otevírací hodiny / Working hours
Pondělí / Monday 		
8.00–16.30
Úterý / Tuesday			8.00–16.30
Středa / Wednesday 		
8.00–16.30
Čtvrtek / Thursday 		
8.00–16.30
Pátek / Friday			
8.00–16.30

E-mail
info@albertov.eu

Check-out:
do 11.00 / until 11AM

Budova F2 / Building F2
Horská 2107/2d,120 00 Praha 2, CZ

24/7 Emergency Service

(+420) 725 530 355

Služba je zpoplatněna a zdarma je poskytována pouze v případě
zavinění ze strany Albertov Rental Apartments. Doba příjezdu
do 90 minut.

A fee is charged for the service and it is free of charge only if the
problem is caused by Albertov Rental Apartments. Arrival time:
up to 90 minutes

!

Obchody v areálu / Shops in the Complex
Supermarket Lidl
Pondělí–sobota / Mon–Sat		
7.00–21.00
Neděle / Sun			8.00–21.00
Restaurace Potrefená Husa
Pondělí–sobota / Mon–Sat		
11.00–24.00
Neděle / Sun			11.00–23.00
Donáška do bytu / Delivery to the apartment
tel. +420 236 071 028

Optika Žilka / Optician Store
Pondělí–pátek / Mon–Fri		

9.30–18.00

Lékárna / Pharmacy
Pondělí–čtvrtek / Mon–Thur		
Pátek / Fri 		

8.00–17.30
8.00–16.30

Bankomat ČS / ATM Store
Non-stop

Úklid / Cleaning
Služba / Service

Cena / Price

1+kk / studio apartment

360 Kč

2+kk / one bedroom apartment

520 Kč

výměna ložního prádla a ručníků /
change of bed linen and towels

200 Kč / 2 os. / 2 per.

Úklid objednávejte na recepci
minimálně 2 dny předem.
300 Kč / 4 os. / 4 per.

Please order cleaning at the reception
2 days in advance at least.

Wi-Fi
Wifi je umístěno u televize. / Wi-fi is located by the TV set.
Na něm naleznete heslo pro připojení. / A password is placed on the wi-fi device.

jméno = číslo bytu / heslo = umístěno na wifi
name = flat number / password = on the wi-fi device

Topení / Heating
Obývací pokoj / Living Room
Podlahové topení / Floor Heating

Koupelna / Bathroom
Podlahové topení / Floor Heating

Radiátor v létě/ Radiator in summer

Návody na spotřebiče
User Manuals

Trezor / Safe
1. RESET – stiskněte červený knoflík na vnitřní straně dvířek
RESET – press the red button inside of the door
2. Zadejte heslo: 4 číslice + písmeno A
Insert your password: 4 digits + letter A
3. Vyzkoušejte heslo před uzamčením věcí v trezoru
Try the password before you close the safe

Odpady / Waste
-2 podlaží / floor
Mapka ve výtahu / Map in the elevator

Závady v bytě hlašte prosím neprodleně na recepci.

Hezký pobyt!
Have a nice stay!

Radiátor v zimě / Radiator in winter

Česky – www.albertov.eu/pro-rezidenty/navody-na-spotrebice/
English – www.prague-rental-apartments.com/for-residents/user-manuals/

CZ

!

EN

Prosím respektujte
Please Respect
Zákaz kouření.
No smoking.

Zákaz zvířat.
No pets.

Please inform the reception about any problems immediately.

Jističe / Circuit Breakers
Pokud se vám stane, že lidově řečeno „vyhodíte pojistky“, je zde popis, kde naleznete jističe a jak obnovíte dodávku elektřiny.
If you blow a fuse, follow the following steps to find the circuit breakers and restore the electricity supply.

1

2

Na chodbě najděte skříň s hydrantem. Skříň otevřete
otočením černého knoflíku.
In the hallway, find the cabinet with the fire hydrant.
Open the cabinet by turning the black knob.

3

Vezměte na háčku zavěšený klíč pro otevření skříně
s elektrickým rozvodem.
Unhook the key to open the box with the electric wiring.

4

Skříň s elektrickým rozvodem je označena symbolem
blesku. Skřín otevřete pomocí klíče.
The box is marked with a symbol of lightning.
Open the box using the key.

5

Po otevření prvních dvířek musíte stejným způsobem
otevřít i druhá dvířka.
After opening the first door, you need to open the second
door in the same way.

6

Dole najdete jističe od jednotlivých bytů.
At the bottom, you will find the circuit breakers of all the apartments.

Zkontrolujte jističe s číslem vašeho bytu. Páčky, které jsou
dole, posuňte nahoru.
Check the circuit breakers with the number of your
apartment. If any levers are down, move them up.
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