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ECOSTEL Budaörs - Közösségi szálló
Házirend

A közösségi szállót az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a távozás napján 10:00 óráig kell elhagyni. E
határidő elmulasztása esetén a szobát jogosulatlanul igénybe vevő vendégek kötelesek az ÁSZF-ben rögzített díjakat,
kötbért fizetni. Ha a távozás napját megelőző napon a személyzet felé vendégeink jelzik, a szobák foglaltságától függően
lehetőség van 10:00 óra utáni kijelentkezésre is, mellyel kapcsolatban 5.000,-Ft/óra felárat számítunk fel.
A lefoglalt időpontnál előbbi kijelentkezés esetén szállásdíjat nem térítünk vissza.
Vendégeink részére itt tartózkodásuk alatt szobánként 1 gépjármű ingyenes parkolását biztosítjuk. Minden további
parkolási lehetőség 1 500,-Ft/napi díjért, /szobánként plusz gépjárműre/ vehető igénybe, rendelkezésre álló szabad helyek
függvényében.
A foglaláskor nem rendezett szállásdíjat valamint az Idegenforgalmi Adót érkezéskor kérjük megfizetni.
Érkezéskor a kulcskártyáért, valamint az épületben és annak berendezési tárgyakban okozott esetleges sérülések,
hiányosságok megtérítésére 10.000,-Ft óvadékot számítunk fel. Az óvadék összege távozáskor teljes egészében
visszatérítésre kerül, ha nem történt károkozás, illetve ha a szálláshely az átvételkori állapotban – beleértve a mosogatást
és elmozgatott bútorok visszarendezését is – kerül visszaadásra. A berendezés megrongálásáért vendégeink teljes körű
anyagi felelősséggel tartoznak.
A szobákba kizárólag az azokhoz rendelt kulcskártyával lehetséges bejutni. Kérjük, hogy ezekre a kártyákra
kiemelten figyeljenek, elvesztésük esetén az érkezéskor megfizetett óvadékot nem áll módunkban visszatéríteni.
Amennyiben a szobakártya a szobából való távozáskor – az ajtó bezáródása után – bent marad, 10.000,-Ft-os szoba újra
nyitási költséget számítunk fel.
A közösségi szállás teljes területén ingyenes Wifi hálózat áll vendégeink rendelkezésre.
A közösségi szálló szobáit kizárólag annyi fő veheti igénybe, ahány fő részére a szállásdíj kifizetésre került, e
létszám túllépése esetén a szobát jogosulatlanul igénybe vevő vendégek kötelesek az ÁSZF-ben rögzített díjakat, kötbért
fizetni. A szálláson vendégeket fogadni, illetve az ingatlan területére idegeneket beengedni tilos.
A szobákban, valamint a szálló teljes területén őrizetlenül hagyott értéktárgyakért és készpénzért, valamint a
parkolóban álló személygépjárművek esetleges sérülése, megrongálása esetén apartmanházunk nem vállal felelősséget.
Az épületen belül dohányozni és szeszes italt fogyasztani szigorúan tilos! Ezek megszegése miatti károkozásért az
ÁSZF szerinti szankciókat alkalmazzuk.
Az éjszakai pihenő időszak este 22:00 órától reggel 06:00 óráig tart. Kérjük, hogy ez idő alatt Ön is tegye lehetővé
mások nyugodt pihenését.
Kérjük, hogy a szobát elhagyva az ajtót és ablakokat zárni, az elektromos készülékeket kikapcsolni szíveskedjenek.
Este 22:00 óra után legyenek szívesek az épület lépcsőházi ajtaját is zárva tartani.
A szálló udvara és közösségi helységei kamerával felszereltek, mely vendégeink biztonságát szolgálja.
Az Ecostel közösségi szálláshely Általános Szerződési Feltételei az Ecostel honlapján (www.ecostel.hu) található
meg, a bejelentő lap aláírásával vendégeink elfogadják mind az ÁSZF rendelkezéseit, mind a Házirendben foglaltakat.
Ha kérdése merül fel, vagy a szálláshellyel kapcsolatos gondot kívánna jelezni, személyesen a recepción vagy a
+36/30 281 2356 telefonszámon teheti azt meg.

Kedves Vendégeinknek kellemes pihenést kívánunk!

A szálláshely területén vendégeink számára
ingyenes WiFi hálózatot biztosítunk.
A csatlakozáshoz olvassa be a QR-kódot!

