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Fenyves Apartmanok – Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc u. 11.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a Fenyves Apartmanok magánszálláshely szállásadási tevékenységére
terjed ki.
1. A szolgáltató adatai:
Szolgáltató: Fenyves Apartmanok magánszálláshely
Székhely: 8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc u. 11.
Szálláshely azonosító: MA20010362, szálláshely regisztrációs száma: SPEJJWJB
Cégjegyzékszám:
Adószám: 56212864-1-34
Bankszámlaszám: 12072538-01550930-00100008 Raiffeisen Bank
IBAN: HU97120725380155093000100008, SWIFT (BIC): UBRTHUHBXXX
Internet: https://www.fenyvesapartmanok.hu
email: balatonfenyves.apartmanok@gmail.com
telefon: +36 70 451 3000
2. Általános:
2.1 Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a 8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc
u.- 11. szám alatt működő Fenyves Apartmanok (továbbiakban szolgáltató, vagy apartmanház)
magánszálláshely használatának, az ott nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
2.2 Jelen ÁSZF együttműködés keretében nem zárja ki egyedi megállapodás kötését utazási irodákkal,
utazásszervezőkkel, szálláshelyszervezőkkel, vagy személyekkel (továbbiakban közvetítő).
2.3 A Fenyves Apartmanok magánszálláshely hét független apartmannal rendelkezik az alábbi azonosítók
(megnevezések) és főbb jellemzők szerint:
„1. apartman” földszint 1 szoba, 2 férőhely
„2. apartman” földszint 2 szoba, 2+2 férőhely (pótágyazható)
„3. apartman” földszint 2 szoba, 2+2 férőhely (pótágyazható)
„4. apartman” emelet egyterű, 4 férőhely (pótágyazható)
„5. apartman” emelet egyterű, 4 férőhely (pótágyazható)
„6. apartman” emelet egyterű, 4 férőhely (pótágyazható)
„7. apartman” emelet egyterű, 4 férőhely (pótágyazható)
3. Szerződő felek:
3.1 Ajánlatkérő, igénylő (továbbiakban: megrendelő) az, aki a szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele
céljából személyesen, vagy írásban tájékozódik, ajánlatot kér vagy kap, foglal, megrendelőt tölt ki,
megrendeléshez, foglaláshoz adatokat szolgáltat.
3.2 Szerződő fél (továbbiakban: vendég) a szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat szolgáltatási megállapodás
alapján ténylegesen igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság.
3.3 Szolgáltató a 2.2 pont szerint közvetített vendég esetében nem vizsgálja, hogy a közvetítő és a vendég
között milyen tartalmú megállapodás létezik.
3.4 A szolgáltató és a vendég - a továbbiakban részletezett feltételek teljesülése esetén - a szolgáltatási
megállapodás szerződőivé válnak (továbbiakban szerződő felek).

4. Foglalási igény, ajánlat, az ajánlat elfogadása, foglalás és megrendelés:
4.1 Megrendelő személyesen vagy telefonon szóban, e-mail formában írásban, vagy webes felületen
elektronikusan, jelezheti foglalási igényét elérhetőségi adatainak megadásával, a kért kezdő- és befejező
időpont, valamint az igényelt ágyszám feltüntetésével. Opcionálisan az általa igényelt/kiválasztott apartman
azonosítóját (számát) is megadhatja.
4.2 Az igényre a szolgáltató
- a megrendelő által használt elektronikus felületen,
- vagy írásos igény esetén, írásban
tehet ajánlatot az ajánlatadáskor érvényes árjegyzék alapján. Az aktuálisan érvényes bruttó árakról és
esetleges kedvezményekről a https://www.fenyvesapartmanok.hu Internetes címen lehet tájékozódni. Az
igénybe vett kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze. A Szolgáltató bármikor jogosult az árakat
megváltoztatni, számlázáskor a foglalási ár az irányadó. A szóbeli tájékoztatás nem számít ajánlatnak. Az
ajánlatban alternatív kezdési időpont-javaslat és alternatív apartman azonosító-javaslat is szerepelhet.
Gyermek kedvezmények kizárólag a szülőkkel együtt érkező gyermekekre vonatkoznak.
Az ajánlat dátuma és a megrendelő neve együtt a továbbiakban az ajánlat egyedi azonosítására is szolgál. Az
ajánlat tartalmazza az ajánlat dátumát, a megrendelő nevét, az érkezés és távozás dátumát, az igényelt
ágyszámot, opcionálisan az igénylő által kért, vagy a szolgáltató által javasolt apartman azonosítóját és főbb
jellemzőit, a szolgáltató számlaszámát, az igényelt szolgáltatás bruttó árát, valamint a foglalási előleg-díj
összegét is. Az ajánlati ár nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, amelyet elszámoláskor a végszámlában kell
megfizetni, kivéve, ha az árajánlat külön jelöli, hogy az ajánlati ár az idegenforgalmi adót is tartalmazza.
4.3 A foglalási előleg-díj összegének a szolgáltató számlájára történő beérkezése (írásos ajánlat esetén az
ajánlat egyedi azonosítójára hivatkozva) - ráutaló magatartásként - az ajánlat elfogadásának, elfogadó
válasznak minősül. Az ajánlat bármely formában történő elfogadása egyúttal az ajánlatadáskor érvényes
Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató megrendelő általi elfogadását is jelenti.
4.4 Amennyiben az ajánlatra 24 órán belül nem érkezik elfogadó válasz, úgy a szolgáltató ajánlati kötöttsége
megszűnik, az ajánlat fenntartása a szolgáltató döntésétől függ. A szolgáltató a már elfogadott ajánlatnak
elsőbbséget adhat az elfogadásra váró ajánlatokkal szemben, emiatt a szolgáltató egyes ajánlatokat az elfogadó
válasz beérkezése előtt a megrendelő egyidejű értesítésével visszavonhat, vagy módosíthat.
4.5 A foglalás előleg-díj a végszámlában beszámításra kerül a végösszegbe.
4.6 A Szolgáltató apartmanház területére állatot behozni nem lehetséges, a gyermekbarát környezet miatt.
4.7 Egyedi igényeket (pl. rendkívüli érkezési időpont, pótágy, babaágy, etetőszék stb.) a foglalás után írásban
kell jelezni a balatonfenyves.apartmanok@gmail.com email-címen.
5. Szolgáltatási szerződés, szerződés módosítás, elállás:
5.1 A vendég érkezésekor a szolgáltató azonosítja a megrendelőt, az érkező személy adatait egyezteti a
megrendeléssel, az ajánlattal és a beérkezett előleggel. Ha bármilyen hiányosságot tapasztal, azt a helyszínen
pótolja, vagy pótoltatja.
5.2 A Szolgáltató a Megrendelő által bemutatott hatósági igazolványok alapján végrehajtja a 2016. évi CLVI
Törvényben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségből fakadó személyi adatrögzítést és dokumentálást, az
okmányok képének tényleges tárolása nélkül. (A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai
Ügynökség (MTÜ), a tárolás feladatait pedig a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el. Ezek
működésének ismerete nem tartozik a szálláshely-szolgáltató felelősségi- és feladatkörébe. Szolgáltató a
Törvény alapján jóváhagyott szálláshely-kezelő szoftvert használ, amely a VIZA adatbázis felé titkosított
adattovábbításra képes. Személyi adatrögzítés és dokumentálás hiányában a Törvény alapján a szolgáltató
köteles megtagadni a szálláshely-szolgáltatás igénybevételét.)
5.3 Az 5.1 és 5.2 pontban leírt feltételek teljesülése esetén a határozott időtartamra szóló szolgáltatási
megállapodás létrejöttnek tekinthető.

5.4 Még meg nem kezdett szolgáltatás esetén a megrendelő a foglalást lemondhatja, amennyiben a lemondási
szándékát jelzi a szolgáltató felé. A foglalás lemondása az érkezés napja előtti 14. napnál korábban ingyenes, a
14. napon, vagy annál később díjköteles: 1-7 éjszaka időtartamú foglalás esetén a fizetendő lemondási díj EGY
éjszaka ára, 7 éjszakát meghaladó időtartamú foglalás esetén KÉT éjszaka ára. A lemondási díjat a szolgáltató a
befizetett előleg-díjból tartja vissza, ha ez bármely okból nem lehetséges, úgy jogosult a díjat követelni.
5.5 Még meg nem kezdett szolgáltatás esetén a megrendelő telefonhívással is kezdeményezheti a foglalás
módosítását, ebben az esetben a tennivalókat a szolgáltató ismerteti a megrendelővel annak érdekében, hogy a
módosított adatokról az esetleg érintett közvetítő is értesüljön. A módosítási bejelentés csak akkor elfogadott,
ha arról a szolgálattó írásos visszajelzést adott.
5.6 Megkezdett szolgáltatás esetén, ha a vendég a határozott szolgáltatási időtartam lejártát megelőzően úgy
dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam végéig nem kívánja igénybe venni, és ezt az erre a célra
rendszeresített korábbi távozást bejelentő lap kitöltésével legkésőbb 24 órával korábban írásban jelzi, akkor a
szolgáltató a saját döntésétől függően jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére, a
befizetett előleg-díj visszafizetésének megtagadására. A vendég által a szolgáltatási szerződésben
meghatározott időtartam lejárta előtt elhagyott szálláshelyet a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
5.7 A szolgáltató egyedi döntésként a szálláshely igénybevételének megkezdése előtt kérheti a lefoglalt
szolgáltatás teljes költségének előlegként történő kifizetését. Erre az esetre is vonatkozik (a foglalási-előleghez
hasonlóan) az előlegként fizetett díj beszámítása a végszámlába, a 4.5 pont szerint.
5.8 Megkezdett szolgáltatás esetén a vendégnek a szolgáltatás meghosszabbítására úgy van lehetősége, ha azt
új foglalásként jelenti be, amire a szolgáltató a 4. pontban leírtak szerint új ajánlatot ad.
5.9 A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei - így például akciós
ajánlatai - esetén a fentiektől eltérő feltételeket állapítson meg.
5.10 A foglalástól való elállást írásban kell jelezni a balatonfenyves.apartmanok@gmail.com email címen. Az
elállás esetleges anyagi feltételeit a foglaláskor kiküldött foglalási igazolás (voucher) tartalmazza.
5.11 Az elállás joga rendkívüli esetben a szolgáltatót is megilleti, az esetleges elállást a Szolgáltató írásban, a
foglaláskor megadott email címen jelenti be. Az elállás okát a Szolgáltató nem köteles indokolni. Károkozás vagy
hírnév rontása esetén a Szolgáltatás végszámlája ilyen esetben is kiállításra kerülhet a Szolgáltató mérlegelési
körében.
5.12 A Vendégek kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Apartmanház a közös használatú területeken (ide értve
udvar, folyosó, lépcső, a gépkocsi parkoló és a szállodához közvetlenül tartozó külső területek, de kivéve a
közös mellékhelyiség) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet. A felvételek a vonatkozó
előírások alapján automatikusan kerülnek törlésre.

6. A szálláshely szolgáltatás során a szolgáltató és a vendégek teendői:
6.1 Érkezéskori tevékenységek:
a Vendégek érkezése a foglalás első napján 12 óra után, legkésőbb 16 óráig lehetséges, ettől eltérő
időpontban való érkezés kizárólag előzetes írásos egyeztetés alapján lehetséges, a
balatonfenyves.apartmanok@gmail.com email-címen.
késedelmes érkezés esetén a Szolgáltató egyoldalúan jogosult a Szolgáltatási Megállapodástól visszalépni,
ebben az esetben is jogosult a befizetett előleg-díj visszatartására,
a vendégek fogadása a recepción történik, várakozás esetén a recepciós mutat alkalmas várakozóhelyet,
a vendégek személyi adatainak a 2016. évi CLVI Törvényben előírt rögzítése a személyi azonosításra
szolgáló okmányok alapján történik, okmányolvasóval, vagy manuálisan a recepciós döntése alapján,
a Kormány által kihirdetett vészhelyzet esetén a Szolgáltatónak lehetősége van a Vendégek védelme
érdekében igazolást kérni, vagy a szolgáltatást megtagadni,
a vendégek által igényelt számú belépőkártya átadásra kerül, a kártyák használatának rövid ismertetésével,

-

megtörténik a vendégek apartmanba kísérése,
a leltárban szereplő eszközök rövid bemutatása,
a házirend ismertetése,
a konyhai és fürdőszabai eszközök használatának ismertetése,
a nyílászárók kezelésének ismertetése (vagyonvédelem céljából, illetve az időjárási körülmények miatt),
előre egyeztetett pótágy, babaágy, etetőszék átvétele,
segítségkérés módjának ismertetése,
az átlagost meghaladó értékek védelmének ismertetése.

6.2 Szálláshely használat:
A Vendégek jogosultak a Megállapodásban szereplő apartman használatára, továbbá az Apartmanház
közösségi tereinek (folyosó, lépcső, közlekedő, közös wc, udvar, kijelölt dohányzóhely, kerékpártároló)
használatára.
Speciális berendezések Apartmanház területén történő használatára a Szolgáltató előzetes engedélyét be
kell szerezni.
A Házirend egy példánya megtalálható az apartmanban, illetve a recepción, az abban leírtakat a
Vendégeknek be kell tartani.
Az apartmanból nem saját tulajdonú tárgyakat kivinni nem szabad.
Az apartman-leltár egy példánya megtalálható az apartmanban, illetve a recepción, az abban foglaltakat be
kell tartani.
Esetleges vendégfogadás tényét a fogadott létszám megadásával a recepción előzetesen jelezni kell, a
fogadott létszám nem lehet több, mint az apartman befogadóképessége. Lehetséges, hogy a Szolgáltató
csak szabadtéri vendégfogadást engedélyez.
A Szolgáltató képviselője előzetes figyelemfelhívó telefonhívás vagy jól hallható kopogás után jogosult a
foglalt apartmanba belépni, takarítás, illetve a nyílászárók állapotának ellenőrzése céljából, egyúttal
jogosult a bekapcsolva hagyott készülékek kikapcsolására, a rendellenességek megszüntetésére.
Dohányzás kizárólag a kijelölt dohányzóhelyeken lehetséges, a hamutartó használata kötelező, a
Szolgáltató képviselője jogosult kérni a dohányzás azonnali beszüntetését a dohányzásra ki nem jelölt
területeken.
Tűzrakás csak az Szolgáltató apartmanház által adott eszközökkel, előre egyeztetett időpontban
lehetséges.
A Szolgáltató jogosult a Vendég betegsége, esetleg halála miatt bekövetkező rendkívüli költségeinek
kiszámlázására.
A foglalás vége előtti távozás az ÁSZF 5.6 pontja szerint lehetséges.
A tartózkodás meghosszabbítása az ÁSZF 5.7 pontja szerint lehetséges.
6.3 Kijelentkezés, számlázás, díjfizetés:
A szálláshelyet a foglalás utolsó napján, legkésőbb 10 óráig el kell hagyni, késedelmes távozás miatt a
Szolgáltató kártérítési összeg felszámolására jogosult.
Kijelentkezés és távozás kizárólag a recepciós jelenlétében lehetséges, ezért annak időpontját előzetesen
egyeztetni kell.
Az apartmant zárt ajtókkal és ablakokkal kell elhagyni.
Az átadott belépőkártyákkal el kell számolni.
A számla ellenértékét készpénzben, banki átutalással vagy szép kártyával kell fizetni.
Az esetleg ott felejtett tárgyakat a Szolgáltató apartmanház 30 napig tárolja.
Bármely okból előállt késedelmes teljesítés esetén a szolgáltató késedelmi kamatot jogosult felszámítani.
7. Károkozás, kártérítés:
-

-

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szokásos használati tárgyaknál nagyobb értékű eszközökért, például
ékszer, készpénz, óra, bankkártya, irat, számítógép, fényképezési- vagy filmkészítési eszköz, mobiltelefon,
stb. ilyeneket a Vendég kizárólag saját felelősségre hozhat az apartmanház területére.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a hatáskörén kívüli rendkívüli körülmények (ide értve a rendkívüli
időjárási körülményeket, tartós áramszünetet vagy vízhiányt, stb.) miatt bekövetkező károk megtérítésre.
A Szolgáltató az általa okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint felel. Ha a Vendég a helyszínen
nem tesz írásos panaszbejelentést, a későbbiekben nem jogosult kártérítésre.
A Vendég vagy gyermeke által okozott károkért a Szolgáltató kártérítést kérhet.

-

Téves vagyonvédelmi, füst, vagy tűzriasztás miatt a Szolgáltatóra kiszabott díj, vagy büntetés áthárításra
kerülhet!

8. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:
8.1 A szerződő felek közötti jogviszonyra a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
8.2 A szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek a
Kaposvári Járásbíróság (Cím: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 116.)
kizárólagos illetékességét kötik ki.

Fenyves Apartmanok
Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc u. 11.

