MAGLÓDI ÚTI MUNKAVÁLLALÓI HOTEL

Tájékoztató
Tisztelt Érdeklődő!
A szállóba bejelentkezés történet személyesen, emailben illetve telefonon.
Amennyiben először szeretne nálunk megszállni, kérjük, vegye figyelembe, hogy öt napnál hosszabb
foglalás elsőre nem lehetséges. Az öt nap letelte után természetesen lehetőség van hosszabb távú
együttműködésre is.
Hosszútávú, nagy létszámú és kedvezményes szállásdíjú foglalás esetén, szükséges a szolgáltatási
keretszerződés aláírása. Ebben az esetben, kérjük, számoljanak a szobánkénti kaució megfizetésével.
Kedvezményes ár, abban az esetben vehető igénybe, ha a vendég (személyenként) folyamatosan
minimum 15 éjszakát foglal és fizet ki előre. Hosszabbításnál akkor számolunk ismételten
kedvezményes árat, ha minimum 15 napot foglal és fizet meg előre.
Vendégek bejelentkezése minden esetben személyesen kell, hogy megtörténjen. A bejelentéshez
szükség van érvényes személyes okmányokra (szig./útlevél/jogosítvány és lakcímkártya).
A bejelentkező lap (alkalmi szállásszerződés) olvasható, nyomatatott nagybetűvel történő kitöltése
után, lehet kizárólag a lefoglalt időtartalomra, előre készpénzben kifizetni a szállást. Kérjük, a céges
megrendelőket, hogy vegyék figyelembe, hogy az utalás/fizetés nem előzheti meg a vendég
bejelentkezését.
A szállásdíj befizetése után tudjuk a szobát, illetve a kulcsot átadni. Minden szobához egy kulcsot
tudunk kiadni, a kulcsot az épületből kivinni tilos. A kulcs elvesztése, és kivitele zárcserét von maga
után, aminek költségét minden esetben a vendégnek kell megfizetnie.
A szobát elfoglalni délelőtt 10:00 órától lehet, elhagyni a vendégnek az összes személyes tárgyával
együtt, pedig az utolsó kifizetett éjszakát követő délelőtt 10:00 óráig.
Amennyiben a szoba elhagyása nem történik meg délelőtt 10:00 óráig, a vendégnek plusz egy napi
szállásdíjat kell megtérítenie. Azokon a napokon, amikre a vendég nem fizet szállásdíjat, a szobákból
minden személyes tárgyat el kell vinnie.
A szállóban hagyott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk, azokat nem őrizzük. A szobákban
lévő szekrények lakattal zárhatók, a zárásról a vendégnek kell gondoskodnia.
Abban az esetben, ha a vendég a lejártnál hamarabb szeretne kiköltözni, vagy szeretné a foglalását
visszamondani, a szállásdíjat visszatéríteni nem áll módunkban, de lehetőség van, szabad férőhelyek
függvényében, a megmaradt napok 1 hónapon belüli átfoglalására (kedvezményes szállásdíj fizetése
esetén és folyamatos szerződésnél nem lehetséges). A vendégnek ezt az igényét legkésőbb aznap
10:00 óráig kell jelezni, és ezzel egyidejűleg kikötöznie a szobából.
Kéjük, figyelmesen olvassák el a Házirendet és az Általános Szerződési Feltételeket! A Házirend be
nem tartása kaució levonást, kötbér fizetést, kitiltást és feljelentést is vonhat maga után.
Felhívjuk figyelmét, hogy a bejelentőlap/szolgáltatási keretszerződés kitöltésével és aláírásával
egyúttal kijelenti, hogy Ön elolvasta és tudomásul vette a szálló házirendjét és ÁSZF-jét. Ezért kérjük,
figyelmesen olvassa el a nyilatkozatot és a szálló szabályzatát a későbbi félreértések elkerülése végett.

Igénybe vehető fizetős szolgáltatások
Árak bruttó árak és visszavonásig érvényesek.

Mosógép zseton / db

500 Ft

Szárítógép zseton / db

500 Ft

Hűtőgép bérleti díj / nap

500 Ft

Internet használati díj /kód / nap

500 Ft

6 érv, amiért bennünket érdemes választania






24 órás portaszolgálat
ingyenes, nagyszámú parkoló
biztonságos
központi elhelyezkedés
nagyszámú férőhely

Szálló megközelítése tömegközlekedéssel
 Villamos:


28-as, 37-es Új köztemető (Kozma u. megálló) – Blaha Lujza tér (Népszínház u.
megálló)(Gitár úti megállónál leszállni a szállóhoz.)











85 Kőbánya-Kispest Metró - Örs vezér tér metró + HÉV
85E Kőbánya-Kispest Metró – Örs vezér tér metró + HÉV
162 Kucorgó tér - Örs vezér tér metró + HÉV
(Maglódi úti megállónál leszállni a szállóhoz)
162– 262 Maglód Auchan áruház - Kőbánya alsó vasútállomás
(Maglódi úti megállónál leszállni a szállóhoz)
168E Őrs vezér tér metró + HÉV - Rákoshegy Ferihegyi út.
(Maglódi úti megállónál leszállni a szállóhoz)
185 Kőbánya alsó Vasútállomás - Újhegyi út Sportliget

 Busz

Szálló elérhetőségei:
1106 Budapest, Maglódi út 17.
Web: www.maglodiutihotel.hu
email: maglodiutihotel@tisri.hu
Telefon: +361/431- 8392
Recepció: +3630 /218-38-46

