
Házirend 

Zenit Apartman Orfű (7677 Orfű Sport u. 18)    

1. Az apartmant érkezési napon 14.00 órától lehet elfoglalni, és a távozás napján 10.00- óráig 
kell elhagyni.  

2. Az érkezéskor az adminisztráció részét képezi, hogy az apartmant bérlő személy aláírásával 
elismeri, hogy a házirendet megismerte, vállalja betartását ő és a vele érkezők is. 

3. A foglalt időpont a teljes időszak bérleti összegének a 30% befizetésével válik véglegessé. 

(Amennyiben az időpont egyeztetést követően 48 órán belül nem történik meg az előleg 

utalása, akkor töröljük a foglalási igényt.) 

4. A szállás fennmaradó összegét érkezéskor kell megfizetni egy összegben előre a helyi 

idegenforgalmi adóval együtt. 

5. Lemondási feltételek: 

A foglalt időpont előtt legalább 28 nappal történő lemondás esetén a teljes előleget 

visszautaljuk. 

A foglalt időpont előtt legalább 14 nappal történő lemondás esetén az előleg 50%-t 

visszautaljuk. 

A foglalt időpont előtt legalább 7 nappal történő lemondás esetén az előleget nem utaljuk 

vissza. 

A foglalt időpont előtt legalább 2 nappal történő lemondás esetén a foglalt szállásdíj 75%-a 

a kötbér. 

Ha a foglalt időpont napjáig nem történik lemondás és nem érkezik meg a szállást foglaló 

személy, akkor a foglalt teljes szállásdíj a kötbér. 

6. Az apartmant maximum 5 fő veheti igénybe. 
7. Az apartmanban dohányozni tilos! A dohányozni a teraszon és az udvaron szabad. 
8. A berendezés megrongálásáért, károkozásért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik a 

szállást igénybe vevő személy. A kárt közvetlenül meg kell téríteni a szállásadónak. 
9.  Amennyiben Rendőrségi kivonulás történik a vendég magatartása miatt, annak költségeit, 

illetve az Önkormányzat által kiszabott bírságot a vendég köteles megfizetni. 
10. Az apartmant és eszközeit (beleértve a kerékpárokat és a bérelhető csónakot) mindenki 

csak saját felelősségére használhatja! A szállásadó nem vállal felelősséget a nem 
rendeltetésszerű vagy felelőtlen használatból adódó esetleges anyagi károkért vagy 
balesetekért. 

11. A szálláshelyen hagyott értékekért a szállásadó nem vállal felelősséget! 
12. Az apartmanban saját, nagy teljesítményű elektromos berendezés használata tilos. 
13. A vendégek érkezéskor megkapják az apartman kulcsait. Az átadott kulcsok esetleges 

elvesztése esetén a vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni és annak árát (5.000 Ft) 
vagy a zárcserét a szállásadónak megtéríteni. 

14. Kisállat megbeszélés esetén, 1.500 Ft/nap felár ellenében lehetséges. 
15. Az apartmanba tilos beengedni olyan személyeket, akik adott időszakban nem bejelentett 

vendégei a szállásnak. 
16. Az apartman tulajdonosa a tevékenysége során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 

minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli. 
17. Bármilyen felmerülő probléma esetén a tulajdonost kell hívni: 

Lukács Petra +3670/50-21-421 vagy +3630/26-25-829 
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