RÓZSA VENDÉGHÁZ HÁZIRENDJE
Kérjük, figyelmesen olvassa el!
Kedves Vendégeink!
Mi azon fáradozunk, hogy Önök pihenésük ideje alatt jól érezhessék magukat. Szeretnénk, ha megismerkedne
házirendünkkel, annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön kellemes nyaralását és elkerüljük az esetleges
félreértéseket. A foglalás igazolásánál feltételezhető, hogy Ön ismeri, és elfogadja ezt a házirendet, valamint hogy be
is fogja tartani.
 A szálláshelyet az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni, az elutazás napján délelőtt 10.00 óráig kérjük
elhagyni.
 Érkezéskor a vendég köteles a tulajdonosnak átadni az adatfelvétel miatt a személyes dokumentumait.
 A szálláshelyet csak az előre egyeztetett létszámban vehetik igénybe a Vendégek.
 Vendégeink látogatót csak és kizárólag a tulajdonos tudtával, beleegyezésével nappal fogadhatnak.
 Fizetési mód: készpénz
 A parkoló kamerával védett. Kérjük, legyenek tekintettel a többi Vendég parkolási lehetőségeire.
 Dohányzás, nyílt láng és gyertya használata az épületen belül szigorúan TILOS!
 Dohányzás az udvarban, a kijelölt helyen megengedett.
 Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerűen használják! A bútorokat átrendezni kizárólag a tulajdonos
beleegyezésével lehet. Kérjük, tartózkodjanak minden olyan tevékenységtől, amelyet saját otthonukban sem
tennének.
 A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.
 Ha esetleg meghibásodást észlel, kérjük azonnal, haladéktalanul jelezze.
 A szobákban gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot, közlekedési eszközöket (kerékpár, motor stb.) tilos
bevinni, tárolni.
 A szobából való távozáskor kérjük, minden esetben győződjön meg, hogy a klíma, villany lekapcsolt állapotban
vannak, illetve a vízcsapok el vannak zárva. Óvjuk környezetünket a víz, a villamos energia és a fűtés
használatakor!
 A légkondicionáló (klíma) berendezés használata kizárólag a szálláson tartózkodás alkalmával, zárt ablakok és
ajtók mögött megengedett. Kérjük rendeltetésszerű használatának figyelembevételét!
 A személyes vagyon védelmében a Vendég kivétel nélkül köteles a lehetőség szerinti védőintézkedéseket
(bezárni az ajtókat, ablakokat... stb.) megtenni.
 A szobákban hagyott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 Kérjük, a szobákban ne étkezzenek, ezt csak a konyhában tegyék!
 Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen, szélcsendben lehet.
 A nyugodt pihenésre való tekintettel kérjük, mindenféle zajos tevékenységet legyenek szívesek mellőzni. Kérjük
ennek figyelembe vételét a rádió, TV, egyéb elektronikai eszközök használatakor is!
 A Vendégek és a szomszédok nyugalmának biztosítása miatt 22.00 – 08.00 óra között tilos hangoskodni,
zenélni, zajjal, lármával járó tevékenységet, hangeffektusokat kelteni, másokat zavaróan zenét hallgatni.
 Felhívjuk figyelmét, hogy a szállásadónak nem áll módjában felelősséget vállalni és kártérítést fizetni az
önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti csapás, jégeső, tűz, áramszünet stb.).
 A tulajdonosnak jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet, botrányosan
viselkedik, ha megbontja a békét.
 A szállás igénybevétele előtt magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben
foglaltakat.
 Amennyiben elégedettek a szállás szolgáltatásaival, kérjük likeolják facebook oldalunkat és ajánljanak
ismerőseiknek!
Jó pihenést, kellemes időtöltést kívánunk!

