Síaréna Kft.
8413 Eplény, Veszprémi út 66/A
Adószám: 13500270-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-508208

Ámos Vendégház – Foglalási és tartózkodási feltételek
1.

A megrendelés a kitöltött megrendelőlap beküldésével, 50% előleg vagy teljes részvételi díj befizetésével
jön létre. Amennyiben megrendeléskor a vendég 50% részvételi díjat fizet, úgy az érkezés előtt 1 héttel
köteles a fennálló 50%-ot befizetni, különben foglalása érvénytelenné válik.

2.

Lemondási feltételek:
a. A vendég által megrendelt szolgáltatás lemondása esetén az Intersport Síarénát minden esetben
3.000.-Ft/ foglalás összegű kezelési díj illeti meg. Ha az Intersport Síaréna a megrendelés
visszaigazolásakor másként nem rendelkezik, úgy a Vendég érkezése előtt:
b. 30-21 nap között a részvételi díj 30%-a + 3.000.-Ft kezelési díj,
c. 21-7 nap között a részvételi díj 50%-a + 3.000.-Ft kezelési díj,
d. 7-3 nap között a részvételi díj 75%-a + 3.000.-Ft kezelési díj,
e. 3. naptól, illetve meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-a a lemondási költség.

3.

Amennyiben az eplényi Intersport Síaréban hóhiány miatt egyetlen felvonó sem üzemel, s emiatt a Vendég
nem igényli a megrendelt szolgáltatásokat, úgy a Vendég díjmentesen módosíthatja a megrendelt
szolgáltatás időpontját, amennyiben az Intersport Síaréna kapacitása ezt megengedi. Abban az esetben, ha
a Vendég - a lemondás időpontjában - nem igényel pótidőpontot vagy az Intersport Síaréna által felkínált,
lehetséges pótidőpontokból nem tud választani, úgy a 2. pontban részletezett lemondási feltételek lépnek
érvénybe.

4.

A Vendég jogosult a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó részvételi jogát 3. személyre átruházni. Az
átruházás csak olyan személyre lehetséges, aki jelen megrendelőben részletezett feltételeket maga és a
vele együtt tartózkodók nevében aláírásával elfogadja.

5.

A szállás díja tartalmazza a feltüntetett szolgáltatást, áfával együtt. A szállás díja nem tartalmazza az
idegenforgalmi adót, melyet külön a helyszínen kell fizetni 18 éves kortól.

6.

A Vendég a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles szolgáltatónak bejelenteni, valamint
jegyzőkönyvet felvetetni és azt a szolgáltatóval vagy annak felelős képviselőjével aláíratni. Amennyiben a
Vendég kifogását a helyszínen érdemben nem rendezik, köteles a nem szerződésszerű (hibás, hiányos)
teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül
a szolgáltatónak bejelenteni.

7.

Ha a szerződéstől eltérő teljesítés a Vendégnek felróható okokból következik be, a Vendég kártérítési
igényt nem érvényesíthet.

8.

A tartózkodás során a Vendég által 3. személynek okozott kárért a Vendég közvetlen tartozik felelősséggel.

9.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekben a Felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában
alávetik magukat a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

…………….…………….., 201…. .………………… hó ……. nap
A fent felsorolt feltételeket elfogadom:

……..……………………………….
Vendég aláírása

Síaréna Kft.
8413 Eplény, Veszprémi út 66/A
Adószám: 13500270-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-508208

Megrendelő
Szállásadó
Síaréna Kft.
8413 Eplény, Veszprémi út 66/A
Tel.: +36 70 425 8125
K&H Bank: 10402324-50526565-81841000
Időpont / éjszakák száma:

Megrendelés dátuma:
201… …………….. hó …………… nap

Létszám (fő):

Szolgáltató / Szálláshely:
Lakosztály / Szoba:
Neve: Ámos Vendégház
Címe: 8413 Eplény, Veszprémi út 66/A
Tel / Fax: +36 70 425 8125
Megrendelő adatai:
Név:
Szállás díja összesen (+IFA):
Cím:
E-mail:
Tel.:
Vendégek adatai: (Név, gyermeknél életkor is)
1………………………………………………………………..
2………………………………………………………………..
3………………………………………………………………..
Fizetési mód:
4………………………………………………………………..
5………………………………………………………………..
6………………………………………………………………..
7………………………………………………………………..
8………………………………………………………………..
9………………………………………………………………..
10………………………………………………………………
11………………………………………………………………
12………………………………………………………………
13………………………………………………………………
14………………………………………………………………
15………………………………………………………………
16………………………………………………………………
17………………………………………………………………
18………………………………………………………………
19………………………………………………………………
20………………………………………………………………
Egyéb költségek:
IFA = 200 Ft/fő/éj (18 éves kortól), helyszínen, készpénzben fizetendő
201_. _____________ hó ____ nap
A feltételeket, Magam és a Velem együtt tartózkodók nevében, tudomásul vettem.
_________________
Vendég Aláírása

