KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD
Alamat Pejabat : Wisma Kota Mas, No. 94, Tingkat 3, Jalan Dato’ Haji Eusoff, Kompleks Damai,
50400 Kuala Lumpur

TEMPAHAN BANGLO PORT DICKSON
Pemohon Encik/Cik/Puan :
No. Kad Pengenalan (Baru) :

No. Anggota :

Alamat Pejabat :
No. Telefon Pejabat :
Tempoh Tempahan Banglo :

No. H/P :

A/B

Dari :

WAKTU MASUK : 2.00 Petang

hingga

(

malam)

WAKTU KELUAR : 12.00 Tengahari

PERINGATAN : Penginapan melebihi 15 orang tidak dibenarkan di Banglo dan anggota /
penyewa hendaklah memahami dan mematuhi syarat-syarat dibawah
sebelum atau semasa menginap di Banglo.
Saya Yang Menurut Perintah

Setiausaha Kehormat
Tarikh :
KEPADA :

PENGAWAL
BANGLO KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD
BATU 9 ½, JALAN PANTAI
PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN
NO. H/P : 017-2743940 (EN. HAMZAH)

1. Sila buat urusan yang sewajarnya.
2. Nama penyewa adalah seperti di atas.
3. Bayaran yang telah dibuat RM
SYARAT-SYARAT PENGINAPAN
1.

Banglo Koperasi Telekom Malaysia Berhad (Kota Mas) telah didirikan khasnya untuk kemudahan anggota
Kota Mas dan orang awam sekiranya tidak disewa oleh anggota Kota Mas.

2.

Penyewa adalah diminta menjelaskan bayaran penuh sebelum menginap di Banglo.
sekiranya telah menjelaskan bayaran penuh.

3.

Borang tempahan ini hendaklah dibawa dan ditunjukkan kepada PENGAWAL semasa mendaftar masuk
ke Banglo. Sila maklumkan kepada Urusetia Kota Mas sekiranya borang tempahan hilang untuk
mengelakkan sebarang kesulitan semasa mendaftar masuk Banglo.

4.

Anggota atau orang awam yang menempah Banglo hendaklah menandatangani ‘BUKU DAFTAR’ yang
disediakan semasa mendaftar masuk dan keluar dari Banglo. Kunci Banglo hendaklah diserahkan
kepada PENGAWAL sebelum meninggalkan Banglo.

Tempahan sah

PENTING : Hanya penyewa yang menempah Banglo sahaja dibenarkan menandatangani
’BUKU DAFTAR’. Wakil adalah tidak dibenarkan.
Sekiranya ada sesuatu sebab yang tidak dapat dielakkan, penyewa tidak dapat menandatangani ‘BUKU
DAFTAR’ penyewa hendaklah memaklumkan secara bertulis kepada Kota Mas serta nama wakil yang
akan menandatangani ‘BUKU DAFTAR’ tersebut. Sekiranya syarat tersebut tidak dipatuhi ianya boleh
menyebabkan tempahan yang telah dibuat terbatal.
5.

Penyewa hendaklah menjaga adab dan nama baik Kota Mas semasa menginap di Banglo dan tidak
dibenarkan membuat bising yang boleh mengganggu jiran berdekatan.

6.

Tuala mandi dan sabun tidak disediakan.

7.

Penyewa dibenarkan untuk memasak dan kelengkapan dapur adalah disediakan.
PENTING : Makanan tidak halal (seperti babi dan arak) adalah tidak dibenarkan sama sekali
di bawa masuk ke dalam Banglo dan kawasan Banglo.

8.

Air, lampu, kipas dan peralatan elektrik yang lain serta tong gas hendaklah ditutup selepas digunakan.

9.

Adalah menjadi tanggungjawab penyewa untuk membersihkan kelengkapan dapur (pinggan, cawan,
gelas, periuk, kuali dan sebagainya) selepas digunakan dengan sebaiknya dan kembalikan ke tempat
asal.

10.

Setiap Banglo boleh menampung antara 3 atau 4 keluarga atau satu-satu kumpulan antara 10 hingga 15
orang (termasuk kanak-kanak). Lebih 15 orang (termasuk kanak-kanak) tidak dibenarkan tinggal dalam
Banglo dalam satu-satu masa.

11.

Kusyen tidak dibenarkan untuk dibuat bantal atau berbaring. Kelengkapan yang disediakan hendaklah
diletakkan di tempat asal dan tidak dibenarkan sama sekali untuk memindahkan kelengkapan tersebut.

12.

Penyewa yang menempah Banglo bertanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku sebarang kerosakan
atau kehilangan peralatan atau kelengkapan yang disediakan dan akan dikenakan caj tertentu
bergantung kepada jenis peralatan atau kelengkapan tersebut (senarai caj ada disediakan di kedua-dua
Banglo).

13.

Sebarang pembatalan tempahan hendaklah dibuat secara bertulis kepada Pegawai Urusetia Kota Mas
sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tarikh penginapan. Wang penempahan tidak akan dikembalikan
sekiranya pembatalan dibuat kurang dari 7 hari dari tarikh penginapan.

14.

Kota Mas tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kehilangan barang-barang
peribadi milik penyewa dan menjadi tanggungjawab penyewa untuk mejaga keselamatan barang-barang
peribadi mereka.

15.

Kota Mas tidak akan bertanggugjawab atas sebarang kemalangan yang berlaku kepada penyewa samada
di Banglo atau kawasan-kawasan sekitarnya.

16.

Banglo ini khas untuk anggota Kota Mas menyewa dengan kadar yang berpatutan dan orang awam
dengan kadar yang lain. Adalah menjadi kesalahan sekiranya didapati anggota yang menempah tetapi
menyerahkan kepada orang awam untuk menginap. Pegawai-pegawai Kota Mas yang diberi kuasa akan
menjalankan lawatan mengejut untuk memastikan keistimewaan yang beri tidak disalahguna.

17.

Kota Mas telah menetapkan kadar penyewaan seperti berikut :ANGGOTA

BUKAN
ANGGOTA

AHAD - KHAMIS (Bukan Musim Puncak) – Sehari/Semalam

RM300.00

RM450.00

CUTI SEKOLAH, CUTI UMUM, JUMAAT DAN SABTU (Musim
Puncak) – Sehari/semalam

RM350.00

RM500.00

HARI

18.

Tempahan berdasarkan siapa yang membuat tempahan dahulu dan bayaran hendaklah dijelaskan
sekurang-kurangnya 3 hari dari tarikh anggota/orang awam membuat tempahan. Sekiranya Kota Mas
tidak menerima apa-apa bayaran dalam masa 3 hari, tempahan tersebut terbatal tanpa apa-apa notis
dari Kota Mas. Bayaran boleh dibuat melalui tunai, cek atau ‘online’ :
NAMA

:

KOTA MAS TRAVEL & TOURS SDN. BHD

NO AKAUN

:

873156226675

NAMA BANK

:

STANDARD CHARETERED BANK (SCB)

Saya akui, faham dan akan mematuhi syarat-syarat yang tersebut di atas.
Tandatangan

Tandatangan

(Penyewa)
(

(Setiausaha Kehormat)
)

