
Postaláda vendégház
8256 Salföld, Kossuth u. 35.

Szabályzat

• A vendégházban dohányozni tilos.
• A vendégházban nyílt láng használata (gyufa, öngyújtó, gyertya, stb.) tilos.
• A vendégházban kizárólag bejelentkezett vendégek tartózkodhatnak.
• A vendégház szolgáltatásait, eszközeit kizárólag bejelentett vendégek vehetik igénybe.
• A vendégházba és kertjébe háziállatot és egyéb jószágokat bevinni tilos. Az ajtót és ablakot 

zárva tartva elkerülheti, hogy szúnyog, egyéb rovar, macska, stb. kerüljön a vendégházba.
• A vendégház elektromos berendezéseit, bútorait eredeti helyükön kell tartani. Azokat 

kültérben, kertben használni vagy elszállítani, átrendezni tilos.
• A vendégház bútorzatát elmozdítani, átrendezni tilos (különös figyelemmel a minikonyhára, 

amely víz – és lefolyó bekötéssel rendelkezik); továbbá a dekorációs tárgyak nem 
tekinthetők használati tárgyaknak.

• A rendelkezésre bocsájtott törölközők, ágyneműk, takarók kizárólag a vendégházon belül 
használhatók; kérjük azokat strandra, kertbe ne vigye.

• A vendégházban és a vendégház kertjében tartott személyes tárgyakért a szállásadó nem 
vállal felelősséget. Bár a vendégház és a település biztonságosnak mondható, járművét 
mindig tartsa zárva és értékes tárgyait tartsa magánál. Amikor nem tartózkodik a 
vendégházban, a bejárati ajtót és ablakokat tartsa zárva.

• Kérjük tartsa tiszteletben a vendégház szomszédságának nyugalmát, privát szféráját. Ezáltal 
ön is elvárhatja ugyanezt.

• A klíma légterelő lamelláit kézzel ne állítsa.
• A klíma berendezést letakarni, vagy arra ruhát, törölközőt akasztani tilos.
• A minikonyha elektromos eszközei csakis eredeti helyükről használhatók.
• A minikonyha első sorban vízforralásra, készételek gyors megmelegítésére szolgál. Egyéb 

sütés, nagyobb főzés, nagy gőzzel vagy szaggal járó (pl. olajban / zsírban sütés és hasonlók) 
konyhai tevékenység nem megengedett. Ennek oka a szoba és a minikonyha higiéniai 
állapotának megőrzése, a vendégház tisztaságának és szagmentességének fenntarthatósága.

• Az itt tartózkodása alatt vendégházban vagy berendezésében tett esetleges kárt a vendég 
köteles a házigazda felé azonnal jelezni és igény esetén a felmerülő kárt rendezni.

• Amennyiben a vendég magas áram / vízfogyasztású berendezést hoz magával, annak 
használata előtt köteles a házigazdával egyeztetni és elfogadni az esetleges felmerülő rezsi-
felárat.

• Óvja környezetét és a vendégház berendezését, tisztaságát, állagát.
• A vendégház berendezését használja rendeltetésszerűen.
• A vendégház padlója bő vízzel nem tisztítható. Amennyiben folyadék ömlik a padlóra, azt 

kérjük, haladéktalanul törölje szárazra.
• A vízzel és árammal bánjon környezettudatosan.
• Amennyiben a vendégház tulajdonosa úgy dönt, vagy közös megállapodás alapján a foglaló 

előleg nem kerül bekérésre, ám a foglalás lemondás miatt meghiúsul, a tisztelt vendég a 
felmerülő foglaló előleget utólag, a hatályban lévő lemondási feltételek alapján köteles 
megfizetni.

Lemondási feltételek:
28 nappal korábban visszamondott szállásfoglalás esetén a teljes előleg visszajár. 15-27 
napon belül visszamondott foglalás esetén az előleg 50%-a visszajár. 0-14 napon belül 
visszamondott foglalás esetén az előleg nem kerül visszautalásra. Az utazás 



megszakítása, vagy létszámcsökkenés esetén a foglaláskor egyeztetett és érkezéskor 
kifizetett teljes szállásdíjból visszatérítés nem jár. Előleg visszatérítés esetén a teljes 
előleg összegének 10%-át kezelési költségként levonjuk a. Amennyiben a vendégház az 
utazás megkezdése előtt bármely okból fogadóképtelenné válik, illetve a vendég által el 
nem fogadott változás áll fenn a vállalt szolgáltatások tekintetében, úgy a teljes előleg 
visszajár.


