HÁZIREND
Kedves vendégeink, szeretettel köszöntjük az apartman házunkban.
A HÁZIREND az apartman házban tartózkodó valamennyi vendégre
vonatkozik.
A szobákat érkezés napján 1500 órától lehet elfoglalni, és elutazás
napján, legkésőbb 1000 óráig kell elhagyni. (Előzetes egyeztetés
alapján a fenti időpontok változtathatóak, felár ellenében.)
Az apartman házban, illetve annak területén (udvar, parkoló) csak a
bejelentett vendégek tartózkodhatnak, az itt lakó vendégek
IDEGENEKET NEM FOGADHATNAK, NEM ENGEDHETNEK BE.
Kérjük az apartman ház eszközeit rendeltetésszerűen használni, a tűz
és balesetvédelmi szabályokat betartani.
Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a tulajdonost azonnal
tájékoztatni kell.
Az apartman ház területén okozott kárt a károkozó vagy annak
törvényes képviselője köteles megtéríteni.
Az apartman elhagyásakor az ablakok és ajtók zárására fokozottan
ügyeljenek.
Az apartman ház fő bejárati ajtaját kérjük saját és mások értékeinek
megóvása érdekében szíveskedjenek kulccsal is zárni.
A szabadon hagyott személyes értéktárgyakért, pénz, ékszer, stb.
felelősséget nem vállalunk.
Az apartman ház EGÉSZ TERÜLETÉN TILOS A DOHÁNYZÁS!
Dohányozni az épülettől 5 m‐re, az erre kijelölt helyen lehet. A
DOHÁNYZÁSI SZABÁLYOK MEGSZEGÉSE 100 EURO BÜNTETÉST ÉS
AZONNALI SZÁLLÁSHELY ELHAGYÁST VONHAT MAGA UTÁN!

Az apartman házban való hosszabb tartózkodás esetén heti egyszer
takarítás történik. Időközti törölköző vagy ágynemű cserét kérjük
jelezze.
A konyha használata után kérjük az eszközöket tisztán hagyni
(távozáskor a konyhai eszközök nem megfelelő tisztán hagyása
esetén fenntartjuk a jogot 10000 Ft‐os végtakarítási díj
felszámolására), a keletkezett napi szemetet, ételmaradékot az
egészségügyi előírásoknak megfelelően kérjük az utcai kapu melletti
szemetes tárolóba helyezni. Üveget, pet palackot, papírt kérjük, ne
tegyék a háztartási szemétbe. Azoknak kijelölt helye a folyosón
megtalálható.
Itt tartózkodásuk alatt kérem, vegyék figyelembe mások pihenési
szándékait.
Az épületben ingyenes WIFI hálózat működik. Jelszó: 552ABCEFDE
Köszönjük, hogy együttműködik velünk annak érdekében, hogy az
önök számára és az apartman ház többi vendége számára a pihenés a
lehető legjobban teljen el.

Bármilyen kérdés és probléma előfordulása esetén az apartman ház
telefonján kérhetnek segítséget. Tel.: +36 20 8056216

