
www.Deutschland-Monteurzimmer.de - Service@Deutschland-Monteurzimmer.de

Outside

12h-15h22h-7h

ask us

OFF

10min

OFF

on

CLOSE

ask
us

? !
Konut kurallarımız
Genel hususlar:
Evimizde bir şeyin yokluğunu fark ettiyseniz, bir şeylerin düzeltilmesi gerekiyorsa veya size herhan-
gi bir şekilde yardımcı olabilirsek bize bilgi vermenizi rica ederiz.

Mekan donanımında bir hasar meydana geldiğinde lütfen bize derhal bilgi veriniz. En geç ayrılır-
ken. Çoğu zaman bu tarz konular zorunlu mali sorumluluk sigortası üzerinden hızlı ve kolay halledi-
lebiliyor. Örneğin kırılmış bir bardak veya tabak küçük şeylerdir, bildirilmeleri ve yenilenmeleri 
gerekmiyor.
Lütfen birlikte seyahat ettiğiniz kişilerin de bu konut kurallarına uymalarını sağlayınız.

Yükümlülüğünüz ve göstermeniz gereken itina:
Lütfen konuttan ayrılırken tüm pencereleri ve kapıları kapatınız. Soygun veya hırsızlık durumunda 
herhangi bir sorumluluk almamaktayız. Lütfen tüm ışıkların, ocağın/fırının ve çalıştırdığınız tüm 
cihazların da kapalı olduklarından emin olunuz. Lütfen donanımı itinayla kullanınız.

Mutfak/ Banyo:
Kullanılmış sofra takımlarını, çatal bıçakları veya tencere ve tavaları ayrılmadan önce yıkamanızı 
rica ederiz. Ayrıldığınızda mümkünse mutfak geldiğinizde bulduğunuz gibi görünmelidir! Tüm gıda 
maddeleri ayrılırken çöpe atılmalıdır. Lütfen çöpünüzü kaplara itinayla tasnif ediniz.

Duş aldıktan sonra en az 15 dakika havalandırmanızı ve bu sırada ısıtmayı kapatmanızı rica ede-
riz. Yemek artıklarını tuvalete, duşa veya lavaboya atmayın.

Isıtıcı/ Konutu havalandırma:
Lütfen odaları her gün en az 10 dakika havalandırın (karşılıklı havalandırma yapın). Bu sırada ısıt-
mayı kapatmayı unutmamanızı rica ederiz. Pencereler açıkken ısıtıcılar kapatılmalıdır!
Isıtma sisteminde program değişikliği yapılması yasaktır.

Sigara içme:
Sadece açıkça izin verilen yerlerde sigara içmenizi rica ederiz. Sigarayı nerede içip nerede
içemeyeceğinizden emin değilseniz, lütfen tekrar sorunuz.

Dinlenme zamanları/ Öğle zamanı:
Saat 22:00 - 7:00 arası gece istirahatine ve saat 12:00 - 15:00 arası öğle istirahatine uyulmalıdır.

Anahtarlar:
Kiracı olarak size en az bir anahtar verilecektir. Anahtarı/ Anahtarları kaybettiğinizde kilit sisteminin 
tamamının değiştirilmesi gerekir. Masrafları kaybeden kişi üstlenecektir!

Park etme:
Lütfen işaretli / kamusal park yerlerini kullanınız ve olası park saatlerine dikkat ediniz.

Diğer hususlar:
- Televizyon vs. gibi cihazların programlarını isteğinize göre değiştirmemenizi rica ederiz.
- Bildirilmeyen başka kişilerin konutta gecelemesi yasaktır.
- Kirli ayakkabılarınızı mutlaka kapının önünde çıkarmanızı rica ederiz.
- İç mekan donanımına ait mobilyaları açık alana taşımayın.

İlginiz için çok teşekkür ederiz!
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