HÁZIREND

WIFIJEL: ASUS
SIROCAVE BARLANG APARTMANOK
WIFIKÓD: password
SIROCAVE Kft., székhely: 3332 Sirok, Dobó út 30. telefon: +36/70/647-1215
Tájékoztatjuk Kedves VENDÉGEINKET, hogy a szállás elfoglalásával egyidejűleg
automatikusan életbe lép a SIROCAVE BARLANG APARTMANOK házirendje!

Ezt a VENDÉGEK tudomásul veszik és betartják azt az itt tartózkodásuk alatt!
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A SIROCAVE BARLANG APARTMANOK területén térfigyelő kamerarendszer és
távfelügyelt riasztórendszer működik, amely kizárólag az emberi élet, a testi
épség, a személyi szabadság védelmét, jogsértő cselekmények megelőzését és
bizonyítását, valamint a SIROCAVE BARLANG APARTMANOK területén lévő
vagyon védelmét szolgálja.

Az érkezés napján VENDÉGEKNEK be kell mutatniuk az azonosító okmányaikat
a recepciósnak a regisztráció idejére (útlevél vagy személyazonosító
igazolvány, oltási és lakcím kártya) a nyilvántartásba vétel céljából.

Az érkezés napján 14 és 17 óra között lehet elfoglalni a szobákat, a távozás
napján a VENDÉGEK legkésőbb 10 óráig kötelesek azt elhagyni.
Érkezéskor a szállásdíjat előre kell megfizetni a lefoglalt éjszakák számának
megfelelően, ha Ön előbb távozik a szállásról, mint ahogy azt lefoglalta, a pénzt
nem áll módunkban visszafizetni. Megértésüket köszönjük!

Amennyiben az érkezés napján a VENDÉG csak néhány óráig marad, akkor is
ki kell fizetnie személyenként egy éjszakát.

Minden VENDÉGNEK idegenforgalmi adót kell fizetni, amelynek mértéke 18 év
felettiek számára 350 Ft/fő/éj. A szállásárak az idegenforgalmi adót nem
tartalmazzák, ez azon felül fizetendő.

Tilos – a fizető VENDÉGEKEN kívül – bármely más személy tartózkodása a
SIROCAVE BARLANG APARTMANOKBAN, kivéve, ha ez a Tulajdonos vagy a
személyzet előzetes engedélyével történik.
Az épületben (APARTMANOKBAN) a TILOS A DOHÁNYZÁS! Dohányozni a
kertben, teraszon lehet! Amennyiben valaki mégis az APARTMANBAN
dohányzik, úgy 5000 Ft takarítási felárat számolunk fel.
A VENDÉGEK felelősek a szobák, és a közös helyiségek tisztaságáért.

Kérjük VENDÉGEINKET, hogy a SIROCAVE BARLANG APARTMANOK
bútorainak, berendezési tárgyainak épségére vigyázzanak. A szálláshely
berendezési tárgyait kérjük eredeti helyén hagyni, átrendezni és az épületből
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kivinni nem lehet. A szállásadó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű
használatból adódó anyagi károkért vagy balesetért. Különösen vonatkozik
gyermekkel érkező VENDÉGEINKRE, kérjük fokozott figyelmét gyermekére
vonatkozóan. A VENDÉGEK által a nem rendeltetésszerű használattal okozott
kár a VENDÉGEK részéről a szállásadónak közvetlenül megtérítendő.

A SIROCAVE BARLANG APARTMANOK kizárólag szobatiszta kutyákat fogad,
egyéb háziállatokat nem, ettől eltérni csak előzetes egyeztetés alapján
lehetséges. A háziállatok által okozott kár a VENDÉGEK részéről a
szállásadónak közvetlenül megtérítendő.
A SIROCAVE BARLANG APARTMANOK csendes pihenésre alkalmasak, kérjük,
hangoskodással ne zavarják más lakók nyugalmát. A Siroki Önkormányzat
csendrendeletét is kérjük betartani. Nem lehet mások nyugalmát, pihenését
megzavarni még nappal sem - hangos zenével, lármával stb.

A VENDÉGEK kötelesek gondoskodni személyes dolgaik és értéktárgyaik
biztonságáról. A SIROCAVE Kft. ezek eltűnéséért felelősséget nem vállal. Ezért
kérjük VENDÉGEINKET, az ajtókat és ablakokat mindig zárják be.

A SIROCAVE BARLANG APARTMANOK tulajdonosa vagy személyzete jogosult
belépni a szobákba, kárveszély megelőzése céljából.

Tilos a szálláson bármilyen fegyvert-, gyúlékony vagy robbanásveszélyes
anyagot- és terméket, erős vagy kellemetlen szagú szert tárolni.
Az APARTMANOKON belül, területén és a hozzá tartozó parkolóban szándékos,
vagy véletlenszerű kár keletkezése esetén a károkozó köteles megtéríteni azt,
az okozott kár teljes mértékéig. A felelőtlen viselkedésből eredő balesetekért,
sérülésért, semmilyen felelősséget nem vállalunk.
Az alapvető tűz- és balesetvédelmi szabályokat be kell tartani! Balesetről, vagy
egyéb rendkívüli eseményről a szállásadót azonnal értesíteni kell! Telefon:
+36/30/6065-565 vagy +36/70/385-0008.

Nem vállalunk felelősséget, és kártérítést az esetleges természeti csapás, tűz,
illetve önhibán kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. áramszünet).

A Házirend be nem tartása esetén a SIROCAVE BARLANG APARTMANOKAT
azonnal el kell hagyni!

A Házirend a SIROCAVE BARLANG APARTMANOKBAN tartózkodó minden
VENDÉGRE vonatkozik.

