
A magánszállás házirendje. 

Hogy biztosítsuk az Ön kellemes nyaralását és elkerüljük az esetleges 

félreértéseket, Szeretnénk, ha megismerkedne házirendünkkel. 

 A házirend be nem tartása a foglalás lemondását és az egész összeg 

megfizettetését vonja magával, tekintet nélkül a szállás korábbi elhagyására. 

Érkezéskor a vendég köteles a gondnoknak átadni a bejelentés miatt a személyes 

dokumentumait (útlevél vagy személyi igazolvány, voucher). A személyes iratokat a 

gondnok okmánybeolvasás után haladéktalanul visszaadni köteles a vendég részére.  

A tulajdonos, és gondnok minden információval és esetleges segítséggel az Önök 

szolgálatára áll a tartózkodás alatt. Javasoljuk, hogy a szállás minőségére vonatkozó 

esetleges kifogásokat rögtön érkezéskor hozzák a gondnok tudomására. 

A vendégek felelnek a szálláshely tisztaságáért, valamint ezt a tisztaságot kötelesek 

megőrizni. 

A vendégek az apartman házban a bútorokat előzetes egyeztetés nélkül nem 

helyezhetik át. Kérjük, a hálószobákban ne étkezzenek. 

A vendégek a kandallót, tűzrakó helyet saját felelősségre, a jó gazda 

gondosságával jogosultak használni. A tűzrakáshoz díjmentesen biztosítunk 1 adag 

fát. Igény esetén további tűzifa térítés ellenében igényelhető. 

A klíma használata opcionális, térítés ellenében használható. 

A tulajdonos nem köteles a vendég tartózkodása alatt a szállást takarítani. Kivéve 

hosszabb tartózkodás ideje alatt heti takarítás, ágynemű csere kérhető. 

A vendég köteles vigyázni a személyes holmijára és értékeire, amennyiben a 

szálláshelyen hagyja őket, vállalja a felelősséget az esetleges eltűnésükért. Ez a 

felelősség a tulajdonost nem terheli. Amennyiben elhagyja az apartmant, kötelező 

bezárni az ajtót és az ablakokat. 

Házi kedvenceket a vendégek csak a tulajdonos engedélyével vihetnek be a 

szálláshelyre. A vendég köteles odafigyelni, hogy a házi kedvenc a házban elhelyezett 

tárgyakban, az apartmanban, udvarban, házban, a közvetlen közelben ne tegyen kárt. 

  



Nem engedélyezett a szállásra bevinni fegyvert, könnyen gyúlékony anyagot és 

robbanó anyagot, illetve olyan anyagot, aminek erős és kellemetlen szaga van, 

valamint, olyan készüléket, ami étel elkészítésére szolgál (főzőlap, stb.), vagy más 

elektromos készüléket (ventilátor, stb.) a tulajdonos beleegyezése nélkül. 

A szálláshelyen füst és szénmonoxid érzékelő van elhelyezve. Vészhelyzet esetén 

hangjelzést bocsájt ki. Dohányozni kizárólag a kijelölt helyen szabad. Az épületen belül 

szigorúan tilos! 

A wellness részleg használata saját felelősségre vehető igénybe. Gyermekek 

kizárólag felnőtt felügyelete alatt használhatják a wellness eszközöket. 

A szemét tárolása a konyhában található tárolóban történik, ennek rendszeres 

ürítése a vendég feladata. Az udvari tárolóban szelektíven gyűjtjük hulladékot. Kérjük 

a műanyag, fém palackot a kihelyezett zsákba szíveskedjenek rakni. Hulladék szállítás 

heti rendszerességgel hétfői napon a reggeli órákban történik. A tulajdonos a kukát 

kihelyezi, ez nem a vendég feladata. 

A napi karbantartás miatt a tulajdonos az udvaron tartózkodhat a reggeli és 

késődélutáni órában. Napi feladatait diszkréten a vendégek nyugalmának 

megzavarása nélkül kötelezően végzi./ medence karbantartás. medencefűtés, virágok 

öntözése, tűzifa kikészítés, pénteki napokon fűnyírás/ 

A szállásdíj fizetése érkezéskor készpénzben, banki utalással, szép kártyás 

fizetéssel történhet. Mindhárom szolgáltató OTP, KH, MKB kártyáit elfogadjuk. 

.Amennyiben a szállást a foglalás időtartamához képest hamarabb kívánja elhagyni, a 

szállásdíjat nem áll módunkban visszatéríteni. 

A szálláshely riasztó és kamerarendszerrel védett terület. Kizárólag az értékek 

védelme érdekében lettek telepítve. A kamera felvételek képet nem tároljuk, 

automatikusan törlődnek! Azok felhasználása csak hivatalos szerv / rendőrség / 

kérésére adható át. 

Kérjük a berendezések, használati eszközök rendeltetésszerű használatának 

betartását. A szándékosan okozott rongálást, vandalizmust köteles megtéríteni a 

szolgáltató felé. 

Apartmanunk nem bulihelyszín! Kérjük, mellőzzék a rendbontást és hangoskodást. 

Kellemes pihenést kívánunk minden kedves vendégünknek. 


