Rumah Una
Jl. Lingkar UNUD, Panorama Jimbaran
Estate, Jimbaran
Bali,
Indonesia
Phone: +62 81510201234
E-mail: ask@rumahuna.com
www:rumahuna.com

House Rules
•

Rumah Una hanya berwenang untuk menampung tamu yang terdaftar. Untuk
tujuan ini, para tamu diharapkan menunjukan kartu identitas yang masih berlaku
apabila diperlukan.

•

Tambahan penghuni dalam satu kamar akan dikenakan biaya tambahan yang
sesuai.

•

Silahkan hubungi bagian resepsionis untuk perpanjangan waktu tinggal. Harap
dicatat bahwa permintaan didasarkan pada ketersediaan kamar pada saat itu.

•

Dianjurkan untuk menjaga barang-barang berharga di kabinet pribadi Anda.
Rumah UNA tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang atau
properti lainnya.

•

Barang berbahaya seperti tabung gas, kompor memasak, bahan bakar mudah
terbakar, senjata api, alkohol yang berlebihan atau obat-obatan terlarang secara
ketat dilarang.

•

Para tamu diwajibkan untuk membayar kerugian atau kerusakan properti Rumah
Una yang disebabkan oleh diri mereka sendiri atau teman-teman mereka.

•

Para tamu diharapkan tidak merubah furniture/mengurangi perabotan, merusak
fasilitas kamar/mengganggu jaringan listrik atau instalasi lainnya di kamar atau di
area publik. Jika ada kerusakan apapun yang ditemukan selama Anda tinggal
tolong laporkan hal ini kepada bagian resepsionis dan kami akan memperbaiki hal
ini secepat mungkin.

•

Gunakan energi (AC, Lampu, air) sesuai dengan keperluan dan matikan sebelum
anda meninggalkan kamar. Tutup pintu dan jendela ketika aircon bekerja.

•

Para tamu harus berpakaian yang sesuai dan menjaga ketenangan bersama dan
tidak mengganggu tamu lain nya.

•

Anak-anak di bawah 18 tahun tidak diizinkan untuk tinggal di Rumah Una tanpa
didampingi oleh orang tua atau wali nya.

•

Kunci kamar dapat dititpkan di meja resepsionis ketika tamu meninggalkan
tempat dan pada saat check out. Kunci hilang akan dikenakan biaya sesuai.

•

Jika tamu sakit atau terluka, Rumah UNA dapat membantu penyediaan bantuan
medis atau, sebagai kasus mungkin, untuk mengatur tamu untuk dibawa ke rumah
sakit, dengan biaya sendiri.

•

Una Lounge tersedia untuk menerima pengunjung dan untuk merokok. Lounge
buka 24 jam

•

Warung UNA dan Toko UNA terbuka untuk umum antara 7:00-21:00, 7 hari
seminggu.

•

Gerbang Rumah UNA akan akan ditutup antara 23:00-06:00. Silahkan
menghubungi sekuriti untuk bantuan lainnya.

•

Studio UNA terbuka untuk umum 7 hari seminngu dengan jadwal kelas yang
berbeda-beda. Silahkan hubungi bagian resepsionis untuk informasi jadwal dan
harga.

•

Tidak ada binatang peliharaan diperbolehkan di Rumah UNA.

Note :
•

Para tamu diwajibkan untuk mematuhi ketentuan Peraturan House. Dalam hal
bahwa tamu telah melanggar aturan ini, Rumah Una memiliki hak untuk menolak
kesepakatan penyediaan jasa akomodasi sebelum waktu yang telah disepakati
telah berlalu.

•

Manajemen berhak mutlak untuk menerima, menolak dan meminta setiap tamu
untuk mengosongkan ruang nya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya dan
tanpa menyebutkan alasan apapun. Hal ini hanya akan terjadi jika orang (s)
menempati ruang (s) yang mengganggu kedamaian atau / dan keamanan dari
hotel / personil atau tamu hotel lainnya.

Yours sincerely
Rumah Una

Rani Massie Rachmat
Owner
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