
 

HÁZIREND AZ EMESE VENDÉGHÁZBAN 
 

           Kedves vendégeink. Nagy szeretettel üdvözöljük vendégházunkban. Kérjük foglaláskor olvassák el házirendünket! 1. A vendégházat 14 órától lehet elfoglalni, és távozás napján 10 óráig kell elhagyni. Vendégeinket este 8 óráig fogadjuk (csak rendkívüli esetekben érkezhetnek később). 2. Érkezéskor kötelesek átadni az okmányaikat (útlevél, személyazonosító okmány) a nyilvántartásba vétel céljából. 3. A számla kiegyenlítése érkezéskor történik. Továbbá befizetendő 50,- eur letét  ami, távozáskor a leltár ellenőrzése után visszafizetésre kerül. Foglalását 30 % befizetésével kezdeményezheti. 4. A panzió átadása után a vendég felelősséget vállal az épület berendezésének megrongálásáért, tárgyak elvesztéséért. A vendég gondoskodik személyes tárgyainak biztonságáról, ezek eltűnéséért semmilyen felelősséget nem vállalunk. 5. A kulcs vagy a TV távirányító elvesztése, megrongálása  40 eur. 6. Fizetési módok: átutalással,  készpénzben . 7. Tilos a vendégházba bárminemű gyúlékony anyagot, fegyvert, vagy robbanásveszélyes anyagot behozni. 8. A vendég  köteles a vendégházban lévő berendezések vagy eszközök bármilyen hibáját a tulajdonosnak bejelenteni az alábbi megadott telefonszámon:  +421 819 489 553  Szükség esetén használja a köv. tel. számokat: 112 - általános segélyhívás                                                                                          158 - A Szlovák Köztársaság                                                                                                      rendőrsége 9. A vendégház egész területén szigorúan tilos a dohányzás és a tűzgyújtás, kivéve a kijelölt területeket, tűzteret és kandallót. 10. A szemetet a konyhában levő szemetesbe kell gyűjteni, ha megtelik a szemetest  kérjük ürítsék ki a kapu mellett található kukába. A szemetet szelektíven gyűjtjük, ha nem akarja szétválogatni  akkor kérem hagyja a zsákba és mi majd megtesszük, üres zsákot mindig talál a konyhai fiókban. 11. A WC csészékbe a papíron kívül kérem ne dobjon semmit! 



12. Tartózkodásuk ideje alatt Önök gondoskodnak a takarításról (felmosót, söprűt biztosítunk) ha hosszabb időre bérlik a házat akkor előre bekészítjük a törülközőket és hetente tiszta ágyneműt. 13.  22.00 órától kezdődően 06.00-ig egy éjszakai nyugalom van. Kérjük kedves vendégeinket ne zavarják a szomszédokat, ne hangoskodjanak, a ház berendezéseit rendeltetésszerűen használják. Bárminemű rongálásért az ott tartózkodó vendégek a felelősek. 14. Az indulás napján kötelező rendbe hagyni a konyhát, azaz: mosogasson el, tárolja el az edényeket és vigye el az összes ételt. 15. A vendég távozás előtt köteles ellenőrizni a vendégházat, és abban az állapotban hagyni, ahogyan azt átvették. Induláskor az ügyfél köteles kiüríteni a beltéri kandallót és a kültéri grillt, a szemetet a kukába üríteni. 16. Kérjük ha elmennek zárjanak be mindent, ajtót, kaput.  17. Háziállatok szállásolása csak a tulajdonossal egyeztetve engedélyezett. Az állatokat nem szabad felügyelet nélkül hagyni. 18. Induláskor a vendég a vendégház teljes készletét sértetlen állapotban adja át a tulajdonosnak, átadja a vendégház ágyneműjét, törölközőit és kulcsait. Miután a tulajdonos ellenőrizte az objektumot, 50 eur előleg vissza kerül az ügyfélnek. Egyéb szolgáltatások igénybevétele esetén az ügyfél kifizeti a végösszeg fennmaradó részét.  A házirend be nem tartása a vendégház azonnali elhagyásával jár. 
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