Adatkezeléssel kapcsolatban
Kérem, hogy az Adatkezelési szabályzatot figyelmesen olvassa el.
Annak elfogadásával Ön a beleegyezését adja, hogy a Panoráma Apartman ház az Ön adatait
a szabályzatnak megfelelően kezeli és tárolja.
Die Dateiverwaltung
Ich bitte Sie um, die Vorschrift über der Dateiverwaltung aufmerksam zu lesen.
Falls Sie diese Vorschrift annimmt, damit Sie Ihre Zustimmung gibt, dass das PanoramaAppartmanhaus nach der Vorschrift Ihre Daten behandelt und speichert.
Date managment
Please read the rules carefully about the Date managment.
If you accept it, you give your permission, that the Panorama-Apartman manages and stores
your dates according to the rules.
Fizetési feltétek
7.1 Az üdülés teljes összegének 30%-át a Szolgáltató által küldött visszaigazolás után 10
naptári napon belül kérjük foglalóként postai csekken vagy átutalással befizetni, és az
előlegfizetési utalványról (név, cím, rendelési szám, illetve áfás számla igény esetén adószám
és kiállítási cím feltüntetésével) egy másolatot a Szolgáltató részére elküldeni.
7.2 Amennyiben a foglalás és az érkezés között 14-7 nap telik el, a foglalót 3 naptári napon
belül kérjük befizetni.
7.3 Amennyiben a foglalás és az érkezés között 7 nap vagy annál rövidebb idő telik el, a
vendég a teljes összeget érkezéskor a recepción egyenlíti ki.
7.5 A befizetések elmaradása esetén a szobafoglalást automatikusan töröljük.
7.6 Elfogadott fizetőeszközök: Készpénz, átutalás, bankkártya, Erzsébet utalvány, Széchenyi
Pihenő Kártya
Megrendelés módosítása
8.1 Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a
létszámot módosítására a szabad kapacitás függvényében az alábbi feltételek szerint van
lehetőség:
- Módosítás esetén a befizetett előleg adott naptári évben használható fel, de maximum 90
napon belül.
A módosítás díja:
- érkezés előtti 45. napig díjmentes
- az érkezés előtti 44. naptól 15. napig 4.000 Ft/szoba/alkalom
- érkezés előtt 14-2 napon belül a foglalás végösszegének 10%-a, de min. 10.000 Ft
- érkezés előtti vagy az érkezés napján a befizetett előleg teljes összege módosítási
költségként kerül felszámolásra

Lemondási feltételek
9.1 A megrendelés lemondása írásban történik.
9.2 A szobafoglalás az első előlegfizetési határidőig stornó költség nélkül lemondható.
9.3 Az érkezés előtt 45. napig: díjmentes
9.4 Érkezés előtt 44. naptól a 2. napig: a megrendelt szolgáltatás 30%-a,
9.5 Érkezés előtti naptól, illetve ha foglalás napján előzetes jelzés nélkül nem érkezik meg a
vendég: a megrendelt szolgáltatás 100%-a kerül kötbérként felszámolásra.
További árak, hasznos információk
Valamennyi apartmanunk nemdohányzó, ezért a dohányzás csak a kijelölt dohányzó
helyeken megengedett.
Háziállat:
Vendégeink között nagyon sok a kisgyerek és a kisbaba, így szállodánkban kutyát, macskát és
egyéb háziállatot sajnos nem tudunk fogadni.
Idegenforgalmi adó külön fizetendő: 505,- Ft/ fő/ éj 18 éves kortól.
Check in: 14:00
Check out: 10:00
1. A szálláson NINCS recepció, Önöket a tulajdonos fogja beengedni az ELŐRE megbeszélt
időpontban! Kérem, hogy érkezésének idejét előre jelezze telefonon (+36/30 376-4409), vagy
írásban. Amennyiben nem a megbeszélt időpontban érkezik, Önnek sajnos várakoznia kell.
2. Fizetés érkezéskor, készpénzben: forintban vagy euróban. Kártyával NEM tud fizetni.
3. Az apartmant 14 óra után tudja elfoglalni, mert előtte takarítunk.
Előbb csak akkor tud érkezni, ha előre egyeztetjük és módunkban áll elkészülni a takarítással.

