A szállásfoglalás feltételei
Szántód Parti Villasor 124/B
1. A szállás lefoglalásával és a foglalási díj kifizetésével létrejön a szerződés a
szállásadó és a szállást igénylő között.
2. Amennyiben a szállást igénylő a szállásfoglalásban megjelölt napon 20 óráig nem
foglalja el a szobát, akkor szállásadónak jogában áll elállni a szerződéstől a teljes
korábban befizetett összegek megtartása mellett.
3. Fizetés és foglaló:
a teljes díjat ki kell egyenlíteni a foglaláskor és az átutalt összeg 30%-a kezelendő
foglalóként.
7 éjszakás vagy azt meghaladó tartózkodás esetén: Foglaláskor a szállásdíj 30%-a
fizetendő, ami foglalónak minősül és lemondás esetén nem kerül visszafizetésre. A
maradék 70%-ot és a kauciót a szállás elfoglalása előtt kell kifizetni.
7 éjszakánál rövidebb foglalás és tetszőleges hosszúságú SZÉP kártyás fizetés
esetén a teljes szállásdíjat előre kérjük kifizetni, melynek 30%-a foglalónak minősül
és lemondás esetén nem kerül visszafizetésre. Amennyiben a tervezett érkezés előtt
több mint 30 naptári nappal történik lemondás és nem SZÉP kártyával történt a
fizetés, akkor a foglaló feletti 70%-ot visszautaljuk.
4. Az apartmanban csak a bejelentett személyek tartózkodhatnak éjszaka (22-08
óra között).
5. Az apartman 16 óra és 18 óra között foglalható el és 10 óráig kell kiürítve átadni.
6. Az apartman-park területén bekövetkezett balesetekért szállásadó a felelősségét
kizárja, kivéve, ha bizonyítható, hogy a szobák karbantartásának hiánya okozta a
balesetet. Az apartman-parkban levő berendezéseket, padokat, hintát, közösségi
helyiségeket, stb. mindenki a saját felelősségére használhatja.
7. A szállást igénylő, ill. a szállás bármely használója az üdülés során harmadik
személynek okozott, valamint az apartmanban, ill. annak berendezési
tárgyaiban okozott kárért, hiányért közvetlenül és azonnali hatállyal tartozik
anyagi felelősséggel.
8. A szállást igénylő a csomagjainak, értékeinek őrzéséről és felügyeletéről maga
gondoskodik. Az apartman-parkban elveszett tárgyakért szállásadó nem vállal
felelősséget.
9. Az apartman-parkban este 10 és reggel 8 között hangoskodni, valamint az ott
tartózkodás során más nyugalmát zavarni tilos! A területen sátrat építeni tilos.
10. Az apartman-park partjáról tilos a horgászás. Csónakról, vízi bicikliről a
vízen, vagy a Rév mólójáról lehet horgászni.

11. Az apartmanokba és a kertbe háziállat (kutya, macska, stb.) nem hozható.
12. A Fűre hajtani motorkerékpárral, gépkocsival tilos. Tűzgyújtás csak grillezés
céljára engedélyezett megfelelő körültekintés mellett, bográcsozni, tábortüzet
gyújtani tilos.
13. A lakásokból berendezési tárgyakat (pl. pléd, matrac, szék) kivinni tilos.
14. Kérjük, hogy a klíma berendezést csak csukott nyílászárók mellett használják.
15. Ha a 4. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. pontokban foglalt kötelezettségét megsérti a szállást
igénylő, akkor szállásadónak jogában áll
- a kaució és a befizetett szállásdíj teljes összegét visszatartani és
- a szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szállás azonnali kiürítését kérni,
- valamin az ezt meghaladó kárigényét a szállás összes használójával szemben
külön-külön egysorban, vagy együttesen érvényesíteni.
16. A foglalás egyéb feltételei a www.vizparton.hu oldalon találhatóak.
17. Elérhetőség: +36 20 9723 554, vagy +36 20 2311403
email : vizparton@vizparton.hu
18. Az árak (a teljes szezonban) tartalmazzák, az idegenforgalmi adót, a normál
használatból fakadó energiaköltségeket, a TV-t, konyharuhát, ágyneműt, ágynemű
huzatot, valamint a parkolást apartmanonként egy személygépkocsira a kerítésen
belül.
19. Az apartmanok foglalhatók minden év május -szeptember időszakban.
20. A biztosíték (kaució) összege 30.000 Ft, vagy 100 EUR/apartman, melyet a szállás
elfoglalása előtt ki kell fizetni, és a távozáskor visszajár, amennyiben a Vendég az
apartmant, valamint tartozékait (pl. kulcs, berendezési tárgyak) sérülésmentesen és
hiánytalanul visszaszolgáltatja.
21. Használatbavétel előtt a teljes szállásdíjat és kauciót ki kell fizetni.
22. EUR-val történő fizetés esetén, ha a fizetés napján érvényes MNB (Magyar Nemzeti
Bank) HUF/EUR deviza keresztárfolyam 305-320 HUF/EUR közötti, akkor az
HUF-ban megküldött összeget 295 HUF/EUR értéken váltjuk át.
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