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Házirendünk
Általános tudnivalók:
Amennyiben valamit nem talál meg a szálláson, valami javításra szorul, vagy ha bármiben a segít-
ségére lehetünk, akkor kérjük, forduljon hozzánk.

Ha kárt okozna a berendezésben, akkor kérjük, ezt haladéktalanul tudassa velünk. Legkésőbb el-
utazásakor. Ezeket a felelősségbiztosítás útján legtöbbször gyorsan és egyszerűen rendezni lehet. 
Kisebb károk, mint pl. egy eltört pohár vagy tányér normálisnak minősül, ezeket nem szükséges 
bejelenteni vagy pótolni.

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy az Önnel utazó személyek is betartsák a házirendet.

Az Ön gondosságra való kötelezettsége:
Kérjük, zárja be az összes ablakot és ajtót, mielőtt elhagyja a szállást. Betörés vagy lopás esetére 
felelősséget nem vállalunk. Kérjük, győződjön meg arról, hogy minden lámpa, a tűzhely/sütő és az 
Ön által bekapcsolt készülékek ki vannak kapcsolva. Kérjük, gondosan bánjon a berendezéssel.

Konyha/fürdőszoba:
Kérjük, hogy elutazása előtt mosogassa el a használt tányérokat, evőeszközöket, lábasokat és 
serpenyőket. Elutazáskor a konyhának lehetőség szerint ismét úgy kell kinéznie, ahogy érkezéskor 
kinézett! Elutazás előtt valamennyi élelmiszert meg kell semmisíteni. Kérjük, fokozottan ügyeljen a 
szelektív hulladékgyűjtésre és használja a megfelelő tartályokat.

Zuhanyzás után kérjük, feltétlenül szellőztessen legalább 15 percig, és ez alatt az idő alatt kap-
csolja ki a fűtést. Ne dobjon, ill. ne öntsön élelmiszer-maradékokat a WC-be és a zuhanyzó vagy a 
mosdókagyló lefolyójába.

Fűtés/szellőztetés:
Kérjük, szellőztesse a helyiségeket naponta legalább 10 percig (átszellőztetés). Kérjük, ne felejtse 
el erre az időre kikapcsolni a fűtést. Nyitott ablak esetén a fűtést ki kell kapcsolni! A fűtőberende-
zést tilos átprogramozni.

Dohányzás:
Kérjük, csak ott dohányozzon, ahol ez kifejezetten megengedett. Kérjük, forduljon hozzánk, ha 
nem biztos abban, hogy hol dohányozhat és hol nem.

Éjszakai/déli pihenési idő:
Az éjszakai pihenési idő 22:00 órától 7:00 óráig tart, 12:00 órától 15:00 óráig be kell tartani a déli 
pihenési időt.

Kulcs:
Bérlőként legalább egy kulcsot kap tőlünk. A kulcs/kulcsok elvesztése esetén a teljes zárrendszer
cseréje szükséges. A költségeket annak kell viselnie, aki azokat előidézte!

Parkolás:
Kérjük, használja a kijelölt/nyilvános parkolóhelyeket, és adott esetben ügyeljen a parkolási
időkre.

További tudnivalók:
- Kérjük, ne programozza át igény szerint a készülékeket, mint pl. a TV-t stb.
- Bejelentés nélkül nem éjszakázhatnak további személyek a szálláson.
- A szennyezett cipőket kérjük feltétlenül az ajtó előtt levenni.
- Tilos a beltéri bútorokat a szabadba kivinni.

Köszönjük a figyelmét!
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