SZOBAFOGLALÁSI SZERZİDÉS
1. A szolgáltató adatai:
Cím: Bioscoop Kft. 6726 Szeged Fı Fasor 81/b
Levelezés a fenti címen bonyolítható
Szállás helye: BOKROSI VINCELLÉR UDVARHÁZ Csongrád-Bokros, Külterület 1260
Telefon: +36-30/3499577
+36-30/4758179
Fax:
06-62/312-385
Internet: www.vincellerhaz.hu
2. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

A szolgáltatás megrendelése:
A telefonos érdeklıdést követıen, amennyiben a szolgáltató teljesíteni tudja az
egyeztetett idıpontban a kívánt idıtartamra a szállás és ellátás lehetıségét azt az
igénylınek minden esetben írásban kell megrendelnie (telefax, e-mail, postai úton
levélben) és a megrendelıt a fenti címre kell elküldenie.
A megrendelınek az alábbiakat kell tartalmaznia:
Megrendelı neve:
Megrendelı személyi ig. sz./vagy útlevél szám:
Megrendelı címe:
A szobafoglalás naptári idıpontja: ………………. tól ……………….. ig.
Lefoglalt szobák száma:
Üdülı személyek száma:
Kér-e egyéb szolgáltatást:
Szobaár: 60 EUR+ 25 % VAT = 75 EUR/day/room .
A szobafoglalás minimális idıtartama fıszezonban egy hét ill. ennél több.
450 EUR/week/room.
A szobaárak kötelezıen reggelivel együtt értendık és tartalmazzák az idegenforgalmi
adót.
A megrendelést a szolgáltató írásban igazolja vissza.

a.) Az ajánlatok érvényessége:
A Bokrosi Vincellér Udvarház mindösze 5 db kétszemélyes szobával rendelkezik,
ezért elınyös az üdülés szempontjából, ha megszervezett módon hetes turnusokban
baráti társaság /családi kör/ vagy cég a legtöbb szobát együtt köti le. A szállásfoglalás
a fizetendı összeg 100 %-ának postai feladóvevényen való befizetésével vagy a
BIOSCOOP Kft. 10402805-28010397 számú bankszámlájára való utalással ill. annak
hitelt érdemlı bemutatásával válik véglegessé. Az udvarház üdülési csekket is
elfogad, ilyen esetben tértivevényesen kérjük címünkre elküldeni, melyek
megérkezését visszaigazoljuk.

b.) Az ajánlatok megtétele:
A szobafoglalásokat biztonsággal legalább 1 hónappal a kérdéses idıpont elıtt lehet
lebonyolítani.
Igény szerint lehetıség van a ház egész kibérlésére akkor is, ha az elıfoglalás során
erre mód nyílik. Ez abban az esetben célszerő, ha a vendég egyedül akar üdülni és
nem akar ismeretlen vendéget az üres szobákba.
Erre külön egyezséget kell kötni. Két héten belüli rendelés promt rendelésnek számít
és biztonsággal csak a helyszínen intézhetı a pillanatnyi lehetıségek szerint.

c.) A szolgáltatás lemondása:
A vendég kötelezettséget vállal arra, hogy ha nem veszi igénybe késıbb mégsem a
lekötött szobákat, akkor a lekötött, szolgáltatás díjának bizonyos részét kötbérként
megfizeti.
Az érkezéstıl számítva;
- 7- 14 nap közötti lemondás esetében a kötbér a szobaár 70 %-a
- 1- 7 nap közötti lemondás esetében a kötbér a szobaár 100 %-a
d.) Az üdülıhelyre történı érkezés-távozás:
A Bokrosi Vincellér Udvarház szobáit az érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni és a
hazautazás napján 10 óráig kell elhagyni.
e.) Fizetési feltételek és árak:
A megrendelt szolgáltatások fennmaradó ellenértéke a helyszínen készpénzzel vagy
üdülési csekkel fizetendı.
Az árak és a szolgáltatások díjai szezonálisan váltakozhatnak kedvezmények adásával,
errıl telefonon tájékozódhatnak a vendégek.
A díjak változását honlapunkon közöljük.
f.) Reklamáció:
A vendég az elutazás idıpontjáig panasszal élhet és azt a vendégek részére biztosított
panaszkönyvbe kivizsgálás végett beírhatja.

g.) Kártérítés
A vendég az általa okozott kárt köteles megtéríteni a felvett jegyzıkönyv alapján. A
vendégház a vendégek részére értéktárgyaikért nem vállal felelısséget, a biztonságos
elhelyezésrıl a vendégnek kell gondoskodnia.
h.) Egyebek:
Házi állatot az Udvarház nem helyez el és a vendéget csak e nélkül fogadja.

A vendég kijelenti, hogy a szerzıdési Feltételeket megismerte és aláírásával az abban megrendelteket
teljesíti és tudomásul veszi.

Vendég

