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 A Cork Apartman nem dohányzó, így kérjük vendégeinket, hogy csak a kijelölt helyen, a bejáratnál lévő kis teraszon 

dohányozzanak és a tisztaság fenntartása érdekében az udvaron, és a vendégház teljes területén a csikkeket ne szórják el, 

hanem azokat összegyűjtve a szemetesekbe helyezzék. Az apartmanban a dohányzás TILOS! 

 Az Apartman a belső ajtónál kezdődik, amelyet tábla is jelez. Az ajtó előtti előszoba és kis terasz a közös terület része, 

melyet használhatnak a vendégek, de nem kizárólagosan. Ezen a részen kérjük ne hagyjanak semmilyen személyes 

tárgyat.  

 Parkolni ingyenesen 1 autónak a ház udvarán engedélyezett! Az apartman előtt lévő kerékpár tároló előtt lehetséges a 

parkolás. Több autó parkolása a környező parkolókban vagy közterületen/utcán lehetséges. Kérem, hogy a parkolási 

szabályokat legyenek kedvesek betartani, hogy ne zavarjuk a társasház többi lakóját. 

 Az apartmanok teljesen felszereltek, ezért kérjük vendégeinket, hogy az apartman átvételekor a szobaleltár teljességét a 

kulcs átvételekor bejelentkezéssel igazolják. 

 Főzésre gáz főzőlap, mikrohullámú sütő, vízforraló, kávé-és teafőző, kenyérpirító, sütő és szendvicssütő áll a vendégek 

rendelkezésére. A mikrohullámú sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat és szükség esetén használják a takaró 

tetőt. Az elektromos készülékeket használat után kérjük, hogy húzzák ki a konnektorból. 

 A légkondícionáló használati ideje alatt kérjük csukja be az ajtókat és ablakokat. 

 Az épületből való távozáskor apartmanja kulcsát minden esetben vigye magával. A kulcsát ne hagyja a zárban 

Amennyiben kulcsát a zárban felejti vagy elveszíti, úgy ennek költségét számlájára terheljük, melynek összege 50 EUR. 

 A kivett apartmant a szerződő felek kötelesek az elutazás napján lehetőség szerint legkésőbb 10:00 óráig között szabaddá 

tenni.  

 10:00 óra után történő kiköltözés esetén a Ház jogosult egy félnapot terhelni a Vendég számlájára. 17 óra után történő 

kiköltözés esetén plusz éjszakát számlázunk. 

 A szállásdíj és az idegenforgalmi adó fizetése a „Foglalási és lemondási feltételek” alapján történik. Ha valami miatt az 

Ön által előre lefoglalt időszak vége előtt távozik a szállásról, nem áll módunkban a szállásdíjat csökkenteni, visszafizetni. 

 Az apartmant az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni. Kérem, hogy a pontos időpontot legyenek kedvesek előre 

jelezni az ajtónyitó rendszer beállítása miatt. 

 Távozáskor kérem hívja az alábbi számot: +36 30 737 0637. Az apartman elhagyásakor kérem győzödjön meg, hogy az 

ajtókat bezárta és a kulcsot betette a kulcsszéfbe, amelynek számsorát ezt követően elfordította. A szállás leltárt minden 

foglalás után ellenőrizzük. Amennyiben a leltár ellenőrzése során eltérést vagy kárt észlelünk, a hiányzó vagy sérült 

eszközök értékét számlájára terheljük. 

 12 vagy több nap tartózkodás esetén bérleti szerződést kötünk vendégeinkkel. Bérleti szerződéssel rendelkező 

vendégeinknek a takarítás, ágynemű és törölköző cseréje minden héten egy alkalommal történik, igénybejelentés a 

megadott számon időpont egyeztetéssel. 

 Folyékony szappan, mosogatószer, kézfertőtlenítő, WC papír biztosított. Tisztítószer, egyéb higiéniai kellékek külön 

díjazás ellenében igényelhetők. 

 Amennyiben elhagyja apartmanját, kérjük, hogy minden esetben zárja be az ajtót és az ablakokat, valamint elektromos 

berendezéseit, légkondícionálót ne hagyja bekapcsolt állapotban. 

 Az apartmanban és a hozzá tartozó közösségi, közös használatra szolgáló helyiségben (előszoba és kis zárt terasz) és 

területen napszaktól függetlenül kérjük, tartózkodjon minden, mások nyugalmát zavaró magatartástól és tevékenységtől. 

 További vendégek fogadása TILOS. 

 TILOS az apartmanban bármilyen legális, vagy illegális üzletszerű tevékenységet folytatni. 

 A háztartási szemét gyűjtése a konyhában található szemetesben lehetséges. ha ez megtelne az Önök itt tartózkodása alatt, 

kérjük, ürítsék ki a bejáratnál található szemeteskukába. 

 A szállásadónak joga van szolgáltatásának mindenkori elszámolására, ill. közbenső elszámolásra. 

 Állatokat TILOS a szállásra behozni. 

 Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A szobák berendezését és felszerelését, beleértve a 

törölközőket, plédeket, ágyneműt a házból kivinni tilos! 

 A bútorokat átrendezni kizárólag a tulajdonos beleegyezésével lehet. 

 Apartmanjában saját felelősségére tartózkodhat. 

 Az apartmant vendégnél lévő vagy apartmanjában tárolt értékpapír, 

készpénz vagy egyéb értéktárgy tekintetében felelősség nem terheli a Ptk. 

6:369. § (2) bekezdése alapján. Szobákban hagyott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

 Felhívjuk figyelmét, hogy a tulajdonosnak nem áll módjában felelősséget vállalni és kártérítést fizetni az önhibáján kívül 

történt eseményekből eredő károkért, balesetekért (pl. természeti csapás, jégeső, tűz, áramszünet, stb.). 

 Amennyiben a tartózkodás alatt az apartmannal, szobával kapcsolatban bármilyen probléma felmerül, kérjük, 

haladéktalanul értesítse arról a szállásadót. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 

 A tulajdonosoknak jogukban áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet, ha megbontja a békét. A 

vendégkönyv megjegyzés rovatában történő aláírással Vendég elfogadta a házirendet. 


