Házirend

Ez a nyaraló legyen átmenetileg Önöknek olyan, mintha a saját
otthonuk lenne. Èrezzék jól magukat és pihenjenek kellemesen.
A nyaraló berendezését kényelmi és praktikus szempontok
figyelembevételével alakitottuk ki és reméljük, hogy mindent
megtalálnak, amire szükségük lesz.
Az alábbi házirend legyes segitségükre egy harmonikus tartózkodás
kialakitásához és a kölcsönös elvárások biztositásához.
Reméljük, hogy az alábbiak betartása megértésre talál, hogy a
nyaraló a továbbiakban is megfeleljen az érdeklödök igényeinek.
Ha valami hiányosságot vesznek észre, vagy segitségre van
szükségük, forduljanak bizalommal hozzánk. A nyaraló és a terasz
berendezési tárgyai rendelkezésükre állnak. Gondos és szakszerü
használatot feltételezünk. Kérjük a házirendet ismertessék minden
nyaralótárssal.

KONYHA
Kérjük, hogy a konyha berendezési tárgyait gondosan használják.
Edényeket, tányérokat, evöeszközöket csak tisztára mosott és
szárazra törölt állapotban tegyék vissza a helyükre. Forró lábosokat
csak megfelelö alátéttel tegyenek az asztalra ill. a
konyhabutorra. Kérjük, hogy késsel csak a vágódeszkákon vágjanak
és a sütö ill. a mikro belsejét tartsák tisztán .

MEGRONGÀLÒDÀSOK/KÀROK
Senki nem tesz tönkre semmit szándékosan, de mégis elöfordulhat,
hogy valami eltörik vagy megsérül. Kérjük értesitsenek bennünket,
ha valami megrondálódott, hogy mielöbb helyrehozhassuk a
problémát. Nem szeretnénk ezt a távozás utáni takaritásnál
észrevenni . A vendég felelös a megrondálódásokért és az
ujrabeszerzési/javitási költségek megtéritéséért.

DOHÀNYZÀS
Cigarettázás a házban nem megengedett. Cigarettacsikkeket és a
hamut kérjük a szemétládába tenni.

HÀZIÀLLATOK
Háziállatokat elözetes megbeszélés alapján lehet hozni, de az
állatokat csak a mellette lévö házban lehet elhelyezni. Egy személy
felügyelete mellett a szomszédházban kell az éjszakát tölteni. Az
állatot még nappal se engedjék be a nyaralóba. Nagy hangsulyt
fektetünk arra, hogy ne lépjenek fel allergiás problémák.

PARKOLÀS
Közvetlenül a ház mellett van kialakitott beállóhely.

HÀZJOG
Indokolt esetben a háztulajdonos a bérlö elözetes informálása
nélkül is bemehet a házba (pl.: esetleges károk azonnali elháritása
esetében.)

KULCS
Kérjük a kulcsot soha ne adja át illetektelen személyeknek. A kulcs
esetleges elvesztését kérjük azonnal jelezni. Az ujrabeszerzés
költsége a vendéget terheli.

SZAVATOSSÀG
A bérbeadó (háztulajdonos) nem vállal felelösséget a vendég/-ek
értéktárgyaiért.

ÈRKEZÈS ill.TÀVOZÀS
Az érkezés idöpontjában meg kell állapodni. Az utolsó napon
legkésöbb 10:00 óráig hagyják el a nyaralót olyan állapotban,
ahogy azt találták.
Abból indulunk ki, hogy a nyaraló lefoglalásakor ezt a házirendet
elismerte a vendég.
Köszönjük figyelmüket. Kellemes és élményekben gazdag nyaralást,
kikapcsolódást, pihenést kivánunk. További kérdésekkel
forduljanak bizalommal hozzánk.

