Maglódi Úti Munkavállalói Hotel
HÁZIREND
1. Bejelentkezni /előzetes foglalás esetén/ a recepción, egyéb esetben az irodában.
2. Szobakulcs felvétele és leadása minden alkalommal a portán. Az épületből a kulcsot
kivinni tilos. Elhagyott kulcs esetén a zárcsere költsége a lakót terheli.
3. Szobakulcs kiadása csak bejelentkezett személy részére. Szobánként csak 1 db kulcs
adható ki.
4. A szobákat elfoglalni délelőtt 10 órától lehet és az utolsó kifizetett éjt követő napon
délelőtt 10 óráig el kell hagyni a személyes tárgyakkal együtt.
5. A szobákban lévő szekrények lakattal zárhatóak, a zárásról a lakó gondoskodik. A
szekrényben tárolt tárgyakért felelősséget nem vállalunk!
6. A szálló épületében TILOS a DOHÁNYZÁS! Dohányozni csak a kijelölt
dohányzóhelyen lehet. Tiltott helyen történő dohányzás azonnali kizárással jár! A
szobák állapotáról és berendezési tárgyairól folyamatosan felmérést készítünk. A szállón
okozott károkért anyagi felelősséggel tartozik a lakó.
7. A szálló épületében csak az itt lakó vendégek tartózkodhatnak.
8. A szintenként lévő teakonyhát a rendeltetésének megfelelően korlátlanul használhatják.
9. Használat után tiszta állapotban kell elhagyni. A saját konyhai készülékeket /kávéfőző,
kenyérpirító stb/ a szobában tarthatják, de csak a konyhában – és saját felelősségrehasználhatják. Működő készüléket a konyhában felügyelet nélkül hagyni tilos.
10. A bérelt hűtőgép napi takarításáról a lakó gondoskodik, kiköltözéskor a tisztítást a takarító
személyzet végzi.
11. A napi takarítás 8–16 óra között történik. Ágyneműcsere folyamatosan itt tartózkodó
vendégeknek 14 itt töltött éjszaka után.
12. Az emeletre lépcsőn ill. a folyosón lévő lifttel lehet feljutni.
13. Tűz esetén a lift nem üzemel!
14. Az épületben tűz és füstjelző rendszer működik, mely dohányzás esetén, a tűzoltóság
figyelőrendszerén is riaszt, az ebből eredő költségeket a lakó köteles kifizetni.
15. Szintenként közös WC és zuhanyozó áll a lakók rendelkezésére.
16. A szálló zárt udvarán a lakók részére ingyenes parkoló van kialakítva. A gépjárműért és a
benne hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
17. Az első emeleten TV szoba és társalgó igénybe vehető.
18. Az alagsorban mosási, szárítási lehetőség van, zsetonnal működő mosó- és szárítógép,
melyhez zseton a portán és az irodában vásárolható. A mosógépben és a szárítón hagyott
ruhákért felelősséget nem vállalunk.
19. A szálló rendjének megsértése, valamint a lakók nyugalmának megzavarása a szállóról
történő kizárást vonhatja maga után.
20. A szállóban és a hozzá tartozó közös használatra szolgáló területeken tartózkodni kell
minden, mások nyugalmát zavaró, zajos magatartástól és tevékenységtől. Mindez
vonatkozik televízió, rádió, magnó és hasonló készülékek használatára is.
21. Az épületből tárgyat kidobni, folyadékot kiönteni TILOS!
22. Az ablakba bármit tenni, ill. tárolni TILOS!
23. A rovar mentesítést végzők munkáját – közegészségügyi vagy járványügyi hatóság
kötelezése alapján – el kell tűrni.
24. A szállón 24 órás recepció működik. A folyosók kamerával vannak ellátva.
25. A lakók észrevételeikkel ill. panaszaikkal a recepció személyzetéhez fordulhatnak.
Együttműködését köszönjük!
Vezetőség

