PET FRIENDLY
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Visando a comodidade de sua família, o Hotel M Tower (exclusivamente em seus Flats) é
Pet Friendly!
Seu animalzinho de estimação será sempre muito bem vindo!
Aceitamos a hospedagem de até 01 (um) animal de estimação de pequeno porte com
até 10kg por apartamento.
Para isso, será cobrada uma taxa diária de limpeza de R$ 50,00.

Segue abaixo os termos de responsabilidade para o maior conforto de sua família,
seu pet e nossos demais hóspedes!
Eu declaro concordar com os regulamentos e condições citadas abaixo durante minha
estada no Hotel M Tower com meu animal de estimação:
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

Concordo em manter o animal de estimação preso na coleira e no colo ao transitar
pelas áreas públicas do hotel;
Concordo em ser minha responsabilidade prevenir eventuais barulhos e distúrbios
ocasionados pelo animal de estimação;
Concordo em manter meu animal de estimação longe de áreas de eventos e
convenções e áreas de alimentação;
Concordo em estar presente enquanto qualquer membro da equipe do Hotel estiver
no apartamento. A limpeza do apartamento deverá ser agendada com a equipe do
Hotel;
Responsabilizo-me pela limpeza das necessidades fisiológicas de meu animal de
estimação, estando ciente que a limpeza deste não será feita pelo Hotel durante a
minha estada;
Responsabilizo-me por qualquer dano que meu animal de estimação venha causar ao
hotel M Tower, me comprometendo em arcar com custos adicionais como de limpeza
adicional ou reparos ocasionados pela presença do meu animal de estimação. Autorizo
o Hotel M Tower a fazer débito no meu cartão de crédito no valor deste custo de
reparação, mesmo que ocorra após minha saída do hotel;
Concordo que, caso meu animal de estimação causar qualquer distúrbio ao Hotel,
gerando insatisfação por parte dos outros hóspedes ou à equipe do Hotel M Tower eu
imediatamente providenciarei outro local para hospedar meu animal de estimação.

A informação a seguir é sobre meu animal de estimação. Deve ser preenchida no momento do
meu check-in:
NOME:
RAÇA:
TAMANHO / PESO:

(Máximo 10 kg)

A informação a seguir é sobre a minha pessoa ou sobre a quem contatar em caso de
emergência:
MEU NOME:
TELEFONE CELULAR:
OUTRO RESPONSÁVEL:
TELEFONE CELULAR:

Em caso de emergência ou falta de minha pessoa, a pessoa acima citada como “outro
responsável” será quem eu designo como responsável para cuidar e se responsabilizar pelo
meu animal de estimação.

TERMO DE COMPROMISSO
Eu concordo em assumir total responsabilidade por quaisquer danos causados pelo
meu animal de estimação durante a minha estada no Hotel M Tower ou àqueles que estejam
nele (funcionários, hóspedes, clientes e terceiros), direta ou indiretamente.
Em caso de algum dano ou lesão causado é de minha responsabilidade responder
judicialmente e indenizar as partes envolvidas, isentando o Hotel M Tower de qualquer
envolvimento.

Concordo e aceito os termos acima
Data: ____/_____/______
Nome completo: _________________________________
Assinatura:______________________________________

