
Házirend

Érkezés/ Távozás:

 A vendég panzióba történő  érkezésekor kérjük, mutassa fel  foglalásának visszaigazolását és
egy személyi azonosító okmányt valamint a védettségi kártyát.

 A bejelentkezés után a  recepció  által  átadott  kulcskártya  esetleges  elvesztése  esetén kérjük,
keresse  fel  újra  kollegánkat.  Az  új  kulcskártya  felülírása  a  vendég  felé  anyagi  vonzattal  jár.
Kulcskártyáikat távozáskor kérjük, adják le a recepción, csak így elfogadott a kijelentkezés.

 A  panzió  szállás  elfoglalása nemzetközi  gyakorlatnak  megfelelően,  érkezési  napon 14:00
órától lehetséges, távozási napon legkésőbb délelőtt 11:00 óráig kell megtörténjen, ettől eltérni
kizárólagosan egyéni egyeztetéssel lehet.

 Szobák, közösségi terek használata:

 A  panzió  szobáiban kizárólag  csak  azok  és annyi  vendég  tartózkodhat,  akikre  a  foglalás
vonatkozik.  Kérjük ennek figyelembevételét!  A panzió vendéglátó egységeire ez a kivétel  nem
vonatkozik, ott engedélyezett a vendégfogadás fogyasztás mellett. 

 Az  elfoglalt  szobának,  szállásnak  távozáskor,  az  érkezéskori  állapotot  kell  tükröznie
sérülésmentesnek  kell  lennie.  Kérjük  ennek  figyelembevételét!  Amennyiben  érkezéskor
technikai sérülést vélne felfedezni a szobában, kérjük, jelezze személyzetünk felé.

 A légkondicionáló (klíma) berendezés használata kizárólag a szobában tartózkodás alkalmával,
zárt  ablakok  és  ajtók  mögött  a  megengedett.  Kérjük,  rendeltetésszerű  használatának
figyelembevételét!

 A vendég távolléte során a szobába a takarításon kívül, a panzió személyzete csak kivételes
esetekben, technikai veszélyhelyzetben léphet be.

 A szobában hagyott értékekért (nyitott ajtó vagy ablak mellett) a panzió nem tud felelősséget
vállalni.

 A szálláshely, pihenésre való, ezért a zajongás és a többi vendég bármely napszakban történő
zavarása  TILOS!  Kérjük  ennek  figyelembe  vételét  a  TV,  vagy  egyéb  elektronikai  eszközök
használatakor is!

 A tartózkodás időtartama alatt,  a szálláson bekövetkező kárt a panzió személyzetével kérjük,
közölje. Az okozott károkért a vendég a felelős, melyet kötelessége megtéríteni a panzió felé.

  A  szálláshelyhez tartozó értékek,  tárgyak védelme és rendeltetésszerű használata a vendég
felelősségkörébe tartozik.

Reggeli/Drinkbár:

 A  panzió  büféreggelije,  07:00-10:00 között  fogyasztható  a  reggeliztető  teremben.
Hidegcsomag igényét kérjük, előző este jelezze a recepción.

 Helyben igényelt reggeli 1800 HUF/fő.
 A Drinkbár 0-24 órás szolgálatot lát el.

Takarítás:
 Minden nap 09:00- 12:00 között takarítják szobaasszonyaink az érkező szobákat, valamint már

a  bent  lakó  vendég-szobákat  is  frissítik.  Ha  Ön  nem  kér  takarítást  kérjük,  jelezze,  ajtóra
kihelyezett táblájának használatával.

 Extra takarítás, plusz bekészítés (ágynemű, törölköző…)igénylését kérjük, a recepció felé jelezze.

Szolgáltatások:

 Reggeli (előre nem előjegyzett reggelit a recepción tud igényelni következő napra)
 Drinkbár
 WI-FI használat (jelszó, a szobákban valamint a recepción érhető el)
 „Business center” használat: nyomtatás, fénymásolás, szkennelés (kérje a recepció segítségét)
 Transzferszolgáltatás a repülőtérre és vissza



 Parkolás:

 Kérjük, a panzióhoz történő  parkolás alkalmával legyenek tekintettel a többi vendég-parkolási
lehetőségeire,  és csak a kijelölt szabad helyekre álljanak.  Parkolóhelyek az épület előtt és az
udvaron korlátozott számban elérhetőek, díjmentesen. A kapubejáróhoz parkolni,  „menekülési
útvonal” szabadon hagyása miatt szigorúan TILOS!

 A panzióban tartózkodó szállóvendégek parkolása ingyenes!

Háziállat:
 A szálláshely háziállatot nem tud fogadni!

Dohányzás:

 A panzió  belső,  zárt  tereiben  dohányozni  tilos!  A  dohányzás  csak  az  arra  kijelölt  helyen,
szabadtéren megengedett,  kérjük,  figyelje a  kihelyezett  tájékoztató feliratokat.  Minden szoba
„non-smoking”, azaz nem dohányzó szoba.

Tűzvédelmi útmutató:

 Tűz esetén kérjük, haladéktalanul értesítse a panzió személyzetét.  Poroltó készüléket, minden
folyosón találni, használatához kérjük, kövesse a falra kifüggesztett útmutatót mely a menekülési
útvonalat is tartalmazza. 

Vészhelyzet:

Szállásfoglalás/lemondás/korábbi elutazás:

 Amennyiben szállásfoglalását nem tudja felhasználni és ezt nem jelzi előre a panzió felé, úgy
az első napi érkezés 24:00 óráig tudja tartani a recepció a szobát, utána kiadhatóvá válik más
foglalás részére. 

 Amennyiben a vendég a szobafoglalásban szereplő időpont előtt kíván hazautazni , a panzió
nem kötelezhető a fel nem használt szolgáltatás díjának visszafizetésére.

 

Fizetés:

 A szállásdíj helyben történő fizetése a recepción történik, amennyiben foglalását nem előreutalja.
 Fizetési módok: készpénz, bankkártya, Szép kártya (MKB, K&H, OTP).
 Az  idegenforgalmi  adót helyben  a  szálláshelyen  lehet  csak  rendezni  készpénzzel  vagy

bankkártyás megoldással. Az idegenforgalmi adó mértéke 400 HUF/Fő/Éj.
 Az utólag igényelt reggelit, vagy a tartózkodás alatti Drinkbárban történő fogyasztást a recepción

lehet rendezni.

 

Kellemes pihenést és időtöltést kívánunk az Epresparkban!
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