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Ajánlatkérés és foglalás 

 E-mailben az corkapartman@gmail.com email címen 

 A Cork Apartman weboldalán: https://corkapartman.hu/arak-foglalas/ 

 Az www.facebook.hu/corkapartman oldal üzenetküldő rendszerén 

 Telefonon érdeklődés és árajánlatkérés lehetséges a 06307370637 telefonszámon. 

FONTOS! Foglalás esetén írásban is szükséges megerősíteni a foglalási igényt és ez a válasz e-mailben 

történő megerősítés után válik visszaigazolttá. 

 

Foglalás formai követelményei:  

A foglalás visszaigazolására kizárólag az alábbi adatok pontos megadása után lehetséges: 

- Foglaló neve 

- A foglaló nemzetisége 

- Érkező személyek száma 

- Gyermekek életkora 

- Érkezési dátum 

- Elutazás dátuma 

- Éjszakák száma 

 

Előleg fizetése: 

A foglalás véglegesítéséhez előleg fizetése szükséges, amelyet kérjük, hogy a foglalástól számított 3 

munkanapon belül átutalni szíveskedjék. Az előleg összege a foglalási érték 40%-a. (Idegenforgalmi 

adó nélkül). Amennyiben nem érkezik meg az előleg a megadott határidőn belül, a foglalását töröljük. 

 

Utolsó részlet és IFA fizetése: 

A szállásdíj fennmaradó része és az IFA (500Ft/fő/éj minden 18 év alatti vendégre törvényi fizetési  

kötelezettség esetén) a szállás elfoglalása előtti napon fizetendő a megadott lehetőségéken egyikén. 

Az online számlán az IFA külön kerül feltüntetésre. Ennek megérkezését követően aktiválódik a 

nyitási funkció az apartman bejáránál. 
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Lemondási feltételek: 

Lemondás a foglalási dátum előtti 14 naptári nappal: a befizetett előleg visszajár 

Lemondás a foglalási dátum előtti 7-14 naptári nappal: a befizetett előleg nem jár vissza (a foglalási 

érték 40%-a a kötbér) 

Lemondás a foglalási dátum előtti 1-6 naptári nappal: a teljes foglalási érték a lemondási díj (a 

foglalási érték 100%-as a kötbér) 

 Lemondás esetén a fenti lemondási feltételeknek megfelelő összeget azonnal visszautaljuk, 

A foglalóval véglegesített foglalások esetén az apartmant, a foglalásban rögzített időszakra a vendég 

részére zároljuk, más érdeklődő számára nem tesszük elérhetővé. A szállásdíjat minden esetben a 

teljes lefoglalt időszakra szükséges fizetni. A foglalással véglegesített időszakon belüli későbbi érkezés 

vagy korábbi távozás esetén is a teljes szállásdíj fizetendő. 

 


