Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek!
Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót!
A szállóra való bejelentkezés történhet telefonon, e- mailben vagy személyesen.
Bejelentkezni csak érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel lehet.
Szükséges a vendég lakcímkártyája, vagy olyan hiteles irat, mellyel lakhelyét, igazolni tudja.
Az a vendég, aki nem rendelkezik semmilyen hivatalos irattal, nem kerülhet felvételre.
Megérkezéskor kérjük, hogy töltse ki a bejelentőlapot, nyomtatott nagy betűkkel, olvashatóan.
Tájékozódjon a HÁZIREND –ről. A Házirend be nem tartása kizárást von maga után. Aki megszegi a
szabályzatot, annak nem biztosítjuk tovább a szálláslehetőséget!
A lefoglalt szállás díját előre kell kifizetni.
A szobát elfoglalni délelőtt 10 órától lehet, elhagyni, az utolsó kifizetett éjszakát követően reggel
10 óráig kell minden személyes tárggyal együtt.
Amennyiben a kiköltözés nem történik meg reggel 10 óráig, + 1 napi szállásdíjat köteles a vendég
megfizetni.
Az itt hagyott személyes tárgyakat tárolni nem tudjuk, ha vendég nem tart rá igényt, azok a
hulladéktárolóba kerülnek.
Kedvezményes ár: Ágybérlésnél, 3 illetve 4 és 5 ágyas szobák esetében érvényes, ( 1.900.- Ft / fő / éj),
abban az esetben vehető igénybe, ha személyenként 15 éjszakát vagy annál többet fizetnek ki előre, egy
összegben.
Hosszabbításnál csak akkor számolunk újból kedvezményes árral, ha ismét 15 éjszakát meghaladó
szállásfizetés történik.
Aki először jelentkezik a szállóra, és hosszútávon szeretne itt tartózkodni, annak 5 napos próbaidőt
ajánlunk fel, (amit teljes áron kell kifizetni) mely idő alatt kölcsönösen meggyőződhetünk a hosszú távú
együttműködésről.
Azokra a napokra, melyekre nem fizettek szállásdíjat, a szobából teljesen ki kell költözni.
Abban az esetben, ha a lejárati napnál hamarabb szeretne kiköltözni, lehetőség van a megmaradt napok
csúsztatására. / Kedvezményesen fizetett árnál nem lehetséges./ Ezt délelőtt 10 óráig kell jelezni és
kiköltözni a szobából. Ha jelzés és kiköltözés nem történik meg 10 óráig, azt a napot már nem tudjuk
csúszatni.
A megmaradt napot 1 hónapon belül lehet felhasználni előre egyeztetett időpontban.
Változtatási igényüket csak az irodában lehet intézni, személyesen vagy napközben a 30/ 4433 -032
telefonszámon Páll Tibornénál.
Pénztári Nyitva Tartás
Irodában Munkanapokon: 8:00 – 16:00-ig
Hétvégén és munkanapokon 16:00 után a recepción lehet fizetni. Számlát utólagosan nem tudunk
kiállítani.

Fizetés: Előre történik, szobakulcs átvételét megelőzően készpénzzel / forinttal/.
Az előre lefoglalt és kifizetett szállásdíjat visszamondás esetén nem térítjük vissza, de egy hónapon belül
előre egyeztetett időpontban felhasználhatja.
A szobakulcsot az épületből kivinni TILOS!
/Az ebből eredő költségek a lakót terhelik 5000.-Ft/
MOSÁSI ÉS SZÁRÍTÁSI LEHETŐSÉG IGÉNYBE VEHETŐ.„A” ÉPÜLET ALAGSORÁBAN
Mosó zseton: 500.- Ft / db
Szárító zseton: 500.- Ft / db
Zseton a recepción kérhető.
Hűtőgép bérleti díj 500.- Ft / nap / Szobákban elhelyezve./ Konyhai hűtő ingyenesen használható.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a konyhákban a közös helyiségekben is szigorúan tilos a dohányzás!
Dohányozni csak az udvaron lehet a bejárattól számított 5 méter távolságban és a kijelölt helyen!
Kérjük, hogy a konyhát használat után tiszta állapotban hagyják, mások is használni tudják.
Felhívjuk figyelmét, hogy a bejelentőlap kitöltésével és aláírásával egyúttal az azon szereplő
nyilatkozatot is megteszi, mely többek között azt tartalmazza, hogy Ön elolvasta és tudomásul
vette a szálló házirendjét. Ezért kérjük, figyelmesen olvassa el a nyilatkozatot és a szálló szabályzatát a
későbbi félreértések elkerülése végett. A házirend három legfontosabb pontját külön is hangsúlyozzuk:
• Dohányozni az épületben tilos. A tűzvédelmi rendszer érzékelői AZONNAL jeleznek a kerületi
tűzoltóságon, ha füstöt észlelnek. Amennyiben nem sikerül időben lemondani a dohányzás miatti
vakriasztást, a tűzoltók kivonulásának kb.150.000 Ft-os költségét a házirend megsértőjével
vagyunk kénytelenek kifizettetni.
• A szobakulcsot nem szabad az épületből kivinni. Nem csupán azért, mert így az időközben
megérkező szobatársak nem tudják elfoglalni szállásukat. Hanem, mert a szálló csak így tudja
garantálni, hogy a kulcs nem kerülhet illetéktelenek birtokába. Ha kikerül a kulcs a szálló
területéről, a szobában tartott értékeik biztonsága érdekében zárat cseréltetünk, melynek költségét
azzal kell kifizettetnünk, aki megsértette a házirend e pontját./Zárcsere, munkadíjjal 5000.- Ft/
• A szállón vendéget, csak az előtérben lehet fogadni. A szálló csak e szabály mindenkire
vonatkozó betartatásával tudja biztosítani, hogy a lakók értékeit nem veszélyeztetik idegenek.

Szálló megközelítése tömegközlekedéssel:
Villamos : 28-as 28A-s, 37-es
Új köztemető (Kozma u. megálló) – Blaha Lujza tér (Népszínház u. megálló)
(Gitár úti megállónál leszállni)
Busz : 85 Kőbánya-Kispest Metró - Örs vezér tér metró + HÉV
85E Kőbánya-Kispest Metró – Örs vezér tér metró + HÉV
161 Kucorgó tér - Örs vezér tér metró + HÉV
(Maglódi úti megállónál leszállni)
162– 262 Maglód Auchan áruház - Kőbánya alsó vasútállomás
(Maglódi úti megállónál leszállni)
168E Őrs vezér tér metró + HÉV - Rákoshegy Ferihegyi út.
(Maglódi úti megállónál leszállni)
185 Kőbánya alsó Vasútállomás - Újhegyi út Sportliget
Szálló udvarán INGYENES PARKOLÁSI lehetőség. Nem őrzött parkoló. Értékeikre kérjük fokozottan
figyeljenek.
Orvosi ellátás: Bajcsy Zsilinszky Kórház X. ker Maglódi u 89-91.
Kőbányai Egészségház X .ker Kőbányai u 45.
Gyógyszertár: X. ker Kada u. 120-122.
Posta: X ker. Kada u 141.
Élelmiszer üzlet: LIDL a szálló mellett.

Megértésüket köszönjük, kellemes pihenést kívánunk!
Vezetőség

