Club Leonardo Panzió házirendje

Érkezés: 14:00-20:00-ig, bejelentkezéshez hivatalos okmány szükséges (személyi igazolvány
vagy útlevél)
Távozás: 12:00-ig, a kulcsok leadásával,
ettől eltérő esetekben szíveskedjenek felvenni velünk a kapcsolatot!
A szobaárak tartalmazzák az ÁFA-t és az idegenforgalmi adót.
Kontinentális reggeli igényelhető éttermünkben: 1.500 Ft/fő
A szoba ára nem tartalmazza a klíma használatát, 1.500Ft/nap áron igényelhető

•

A szobákban nincs főzésre lehetőség.

•

Állatok nem szállásolhatók el.

•

A panzió területén tűzrakás tilos!

•

Bármilyen módon mások nyugalmának megzavarása tilos!

•

Parkolási lehetőség korlátozottan az udvarban vagy a panzió előtti parkolóban,
díjmentes.

•

Kérjük tartsák be az általános balesetvédelmi, érintésvédelmi, katasztrófavédelmi és
tűzvédelmi előírásokat, a szálláshely épületeit és a hozzá tartozó tárgyakat, eszközöket
rendeltetésszerűen használják!

•

A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles
megtéríteni.

•

A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer) felelősséget
nem vállalunk.

•

A vendég köteles vigyázni a személyes holmijára és értékeire, amennyiben a
szálláshelyen hagyja őket, vállalja a felelősséget az esetleges eltűnésükért. Ez a
felelősség a tulajdonost nem terheli.

•

Amennyiben elhagyja a szállást, kötelező bezárni az ajtót és az ablakokat, valamint az
elektronikus eszközöket kikapcsolni.

•

A szálláshely belső és külső részébe szigorúan tilos beengedni olyan személyeket,
akik nem használói annak a szállásegységnek. Amennyiben a személyzet észrevesz

olyan személyeket, akik nincsenek regisztrálva vagy nincsenek bejelentve a foglalás
során, akkor a tulajdonosnak teljes körű jogában áll lemondani a szállást minden
vendég részére.
•

Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni
kell.

•

Dohányozni csak az erre kijelölt helyen szabad!

•

A tulajdonos jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet,
és ha megbontja a békét. A szállás lemondása esetében, a házirend megsértése miatt,
a vendégnek nem fizetődik vissza semmi sem.

•

Minden reklamációt akkor veszünk figyelembe, ha azok a tartózkodás ideje alatt
vannak jelentve. Utólagos reklamációt nem fogadunk el.

•

Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel forduljon a szálláshely vezetőjéhez vagy a szállás
munkatársaihoz.

•

A szállás igénybevétele előtt magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette
és elfogadta a házirendben foglaltakat.

Kellemes pihenést kíván vendégeinek:
Club Leonardo Étterem és Panzió vezetősége

