
 

 

 

ÁLTALÁNOS SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁSI 

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. Az Általános Szálláshely Szolgáltatási Szerződési Feltételek 

(továbbiakban ÁSZF) biztosítják a Vendég és a Dél - Mezőföld 

Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülete (székhely: 7043 

Bikács, Szabadság tér 4., szálláshely címe: 7013 Cece, külterület 

0445/5 hrsz. – továbbiakban: Szállásadó) közötti kölcsönösen 

rendezett viszonyt, ezért kérjük, hogy a helyfoglalás, megrendelés előtt 

alaposan tanulmányozza át a szolgáltatás feltételeit. 

 

1.2. Vendég és a Szállásadó közötti Szálláshely Szolgáltatási Szerződés a 

megrendelés nyilvántartásba vételével, illetve Vendég regisztrációjával 

elfogadásra kerül. 

 

2.     Szerződő felek 

 

2.1. Szállásadó által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. 

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég 

közvetlenül a szolgáltatónak adja le, úgy Vendég lesz a Szerződő fél. A 

Szállásadó és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek 

teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek). 

 

2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég 

megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a 

Szállásadónak, az együttműködés feltételeit a Szállásadó és a Közvetítő 

közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szállásadó nem 

köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen 

képviseli-e a Vendéget. 

 

 

 



 

 

 

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 

3.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szállásadó minden 

esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől 

számított 3 munkanapon belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a 

Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. 

 

3.2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a 

Szállásadó általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így 

írásban megkötött Szerződésnek minősül.  

 

3.3. A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, a 

létszámot, az érkezés és távozás pontos időpontját. 

 

3.4. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a 

Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek. 

 

3.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott 

időtartamra szól. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt 

véglegesen elhagyja a szobát, a Szállásadó jogosult a Szerződésben 

kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt 

megüresedett szobát a Szállásadó jogosult újra értékesíteni. 

 

3.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek 

személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba 

elfoglalása előtt igazolják. A szálláshelyen bejelentés nélkül senki sem 

lakhat. 

 

3.7. A szálláshelyen csak a visszaigazolásban szereplő létszámú személy 

lakhat. Az adott szám túllépése esetén Szállásadónak jogában áll 

kiutasítani a be nem jelentett személyeket, illetve felárat követelhet 

tőlük. 

 

3.8. A szobát az érkezés napján 13:00 órától lehet elfoglalni, 

és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni. 

 



 

 

3.9. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató 

előzetes hozzájárulása szükséges. 

 

3.10. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás 

napjaként feltüntetett napon 11.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás 

meghosszabbításához a Szállásadó előzetesen nem járult hozzá, úgy a 

Szállásadó jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és 

ezzel egyidejűleg Szállásadó szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik. 

 

3.11. A kulcsátadást a szálláshely üzemeltetője, vagy megbízottja végzi a 

helyszínen. 

 

3.12. Vendég köteles a szálláshelyet rendeltetésszerűen használni, az általa 

okozott kárt jelenteni Szállásadónak, és adott esetben megtéríteni azt. 

 

 

4. Lemondási feltételek 

 

4.1. Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt 

szálláshely - szolgáltatás esetleges lemondásáról, módosításáról vagy 

bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, 

írásban tájékoztatja a szálláshelyet. 

 

4.2. Amennyiben Vendég a tervezett érkezés előtt legalább 15 nappal 

írásban lemondja foglalását, úgy a szerződés megszűnik. 

Ha a megrendelő az igénybevétel előtti 15 napon belül mondja le a 

szállásrendelését, úgy a teljes részvételi díj 50%-a Szállásadót illeti. 

Amennyiben a lemondásra az érkezés előtti 1 hétben kerül sor, úgy a 

teljes részvételi díj illeti meg Szállásadót. 

 

5. Árak 

 

5.1. Áraink forint/ház/éjszakára vonatkozó árak, nem 

tartalmazzák az ÁFA-t, és nem tartalmazzák az 

idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén 

kell megfizetni. 

 



 

 

5.2. Az árak a szolgáltatás nyújtásának helyén kerültek feltüntetésre. A 

Vendég a szolgáltatás díjáról telefonon, e-mailben és interneten 

(www.delmezofold-tdme.hu) is megfelelő tájékoztatást kaphat. 

 

6. Fizetés módja 

 

6.1. A megrendelt szolgáltatás ellenértéke fizethető a helyszínen 

készpénzzel, valamint átutalással. 

Átutalás esetén a megrendelt szolgáltatás ellenértékét a Vendég 

köteles az egyesület bankszámlaszámára: MKB Bank 10300002-

10653026-49020015 átutalni. 

 

7. Szerződő felek jogai és kötelezettségei 

 

7.1. A szállás - szolgáltatási szerződés megkötésével Vendég jogosultságot 

szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára. 

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat a vendég köteles 

megtéríteni. 

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti 

gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a szállás 

területén. 

 

7.2. A szálláshely-szolgáltatással felmerülő esetleges panaszok esetén a 

Vendég az elutazás időpontjáig élhet kifogással. Szállásadó a 

panaszokat három munkanapon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra 

érdemben reagálni. Amennyiben a vendég a helyszínen elmulaszt 

panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult. 

 

7.3. A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a fedetlen 

és nem őrzött parkolónkban. 

 

7.4. Szállásadó az értéktárgyakért, értékpapírokért és 

készpénzért felelősséget nem vállal. 

 

7.5. A szemetet a szálláshely területén, illetve a szobákban 

elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A 

http://www.delmezofold-tdme.hu/


 

 

szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet. 

 

7.6. A szálláshely nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálloda 

zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi 

területein, valamint a szálloda 5 m-es körzetében tilos a dohányzás. 

A szobában történő dohányzás esetén a Szállásadó jogosult 10.000 Ft 

extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben. 

 

7.7. A szobákat és a szálláshely közös használatú eszközeit, berendezési 

tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat 

során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek. 

 

7.8. A Vendég köteles a szálloda épületét és annak közvetlen környezetét 

rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen 

zavarása nélkül használni. 

 

7.9. Elutazáskor a Vendég köteles a kapott kulcsot/kulcsokat Szállásadónak, 

vagy annak megbízottjának leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs 

elvesztése esetén a Szállásadó jogosult az adott kulcs után kártérítési 

díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. 

 

7.10. Szállásadó kötelezettsége Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a 

probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban 

történő rögzítése. 

 

Felhívjuk leendő vendégeink szíves figyelmét, hogy a szálláshelyfoglalás 

elindításával egyetemben kijelentik, hogy az általános szerződési 

feltételeket elolvasták, megértették és elfogadták. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. sz. melléklet 

 

Szálláslehetőségek és árak 

 

Szobák Férőhelyek 

száma 

Zuhany WC 

1. szoba 2 fő (franciaágy) X X 

2. szoba  2 fő (franciaágy) X X 

3. szoba 2 fő (franciaágy) X X 

4. szoba 2 fő (különálló ágyak) X X 

5. szoba 2 fő (különálló ágyak) X X 

 

 

Közös használatú helyiségek: 

- konyha 

- nappali, étkezővel – 10 fő részére 

Az ár étkezést nem tartalmaz! 

 

Árak 

Szállás:  

- 40.000 Ft/éj + 27% ÁFA + idegenforgalmi adó (helyszínen fizetendő) 

- a vendégház csak egészben bérelhető ki, külön szobánként nem 

- minimum foglalási idő: 4 éjszaka (5 nap) 

- kedvezmények: min. 3 hetes bérlet esetén 10% kedvezményt biztosítunk 

 

 

Ajánlatunk érvényessége: 2017. december 31. 


