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Szolgáltatási Keretszerződés
mely létrejött egyrészről a
Cégnév:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Székhely:
Képviselő:
Telefonszám:
E-mail-cím:
Számlázási cím:
Postázási cím:
,mint megrendelő – a továbbiakban - Megrendelő - másrészről,
Cégnév:
Glória Kft
Székhely:
1135 Budapest, Róbert Károly krt 96 – 100.
Kapcsolattartó:
Páll Tiborné 30 / 4433 - 032
Bankszámlaszám:
ERSTE BANK 11600006 – 0000000 - 47835780
Képviselő:
Kéri Attila ügyvezető igazgató
,mint szolgáltató – a továbbiakban Szolgáltató az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
1./A Szolgáltató vállalja, hogy a szerződésben meghatározott feltételek szerint Budapesten a
Maglódi Úti Munkavállalói Hotelben (1106 Budapest, Maglódi u. 17.)- továbbiakban
Szállóban a Megrendelő részére, a jelen keretszerződés hatálya alatt, azaz 2018. ……..
napjától kezdődően határozatlan időtartamra szállás-szolgáltatást biztosít a Megrendelő
előzetesen írásban leadott megrendelése alapján, a megrendelés visszaigazolásában rögzített
napokra és ott meghatározott
személyek számára. A Megrendelő köteles a jelen
keretszerződés hatálya alatt is a 4. pontban rögzített napokon a megrendelését a
maglodiutihotel@tisri.hu e-mail címre írásban elküldeni, amely megrendelést a Szolgáltató 1
munkanapon belül igazol vissza. Amennyiben a Szolgáltató nem tud a megrendelésben
rögzítetteknek maradéktalanul eleget tenni, akkor írásban közli ajánlatában, hogy a
kapacitásra figyelemmel mennyi főre és hány szobát tud biztosítani a kért időszakban.
Amennyiben a Megrendelőnek a Szolgáltató ajánlata megfelelő, akkor köteles azt
visszaigazolni írásban.
2./Szolgáltató vállalja, hogy a Szállón a szobákat lakható, berendezett állapotban adja át
Megrendelő részére. A Megrendelő kijelenti, hogy tájékozódott a szálló és annak szoba,
egyéb helyiségei állapotáról, a későbbiekben ezzel kapcsolatosan kifogással nem élhet. A
Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás megkezdése előtti munkanapon a Szálló
közös bejárása mellett közösen állapotrögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a
Megrendelő részéről senki nem jelenik meg a jegyzőkönyv felvételekor, akkor azt úgy kell
tekinteni, hogy a Szálló állapotát mindenben megfelelőnek tekintik és a későbbiekben a
Szálló állapotával kapcsolatosan semmiféle igényérvényesítési lehetőséggel nem élhet.
Megrendelő az érkezés napjáról, a távozás napjáról és a Vendégek számáról a Szolgáltató
képviselőjét köteles előzetesen írásban e-mail útján értesíteni.
3./A szállás díja /folyamatosan minden naptári napra/: ?????????. - Ft +Áfa (18 %) /fő /éj.
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4./ A Megrendelő köteles szobánként 10.000,- Ft kauciót letenni a Szolgáltatónál a
szobában keletkező esetleges károkra és a Vendégek magatartása miatti
többletköltségekre. A Szolgáltató jogosult a nála elhelyezett kauciót felhasználni az őt ért
valamennyi kárának és / vagy többletköltségének megtérítésére, azzal, hogy erről a
Megrendelőt írásban köteles értesíteni.
A Szolgáltató a nála elhelyezett kaucióval a jogviszony végét követő 15 napon belül köteles
elszámolni és a kaució fel nem használt részét a Megrendelőnek visszafizetni.
Amennyiben a kaucióból károkozás vagy többletköltség miatt bármekkora rész felhasználásra
kerül, akkor a Megrendelő köteles a kauciót feltölteni úgy, hogy annak nagysága elérje a
10.000,- Ft/szoba nagyságot.
A szállás díja és a kaució nagysága ??????????????? napjáig érvényes. A szerződő felek
rögzítik, hogy a szállás díja a Szolgáltató egyoldalú döntésének megfelelően emelkedhet, a
Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. A megemelt díj mértékéről a Szolgáltató a
Megrendelőt előzetesen írásban, e-mail útján tájékoztatja.
5./ Megrendelő a megrendelését köteles kéthetente a tárgyhónapot megelőző 25. munkanapon
és aktuális hónap 10. napján a Szolgáltató részére írásban eljuttatni. A Szolgáltató a
megrendelést köteles ugyancsak írásban / email elfogadott/ 1 munkanapon belül
visszaigazolni.
6./ ./ Szolgáltató a Megrendelő által igénybe vett szállás-szolgáltatás díjáról, az egyeztetett
létszám szerint számlát állít ki a 4. pontban foglalt visszaigazolást követő 1 munkanapon
belül, melyet a Megrendelő a számlában foglalt határidőig köteles megfizetni a Szolgáltató
Erste Banknál vezetett 11600006 – 00000000 – 47835780 számú számlájára. Késedelmes
fizetés esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % nagyságú késedelmi
kamatot köteles a Szolgáltatónak megfizetni.
7./ ./ Szolgáltató a számlát a Megrendelő székhelyére címezve ajánlott levél útján juttatja el.
(Megrendelést követően emailben is a megadott címre)
8./Megrendelő és az általa közvetített Vendégek kötelesek a Szállót rendeltetésszerűen, a
vonatkozó házirend betartása mellett használni. Megrendelő a Szálló szobáinak használatát az
általa a megrendelőben megjelölt személyek részére veszi ki, azt harmadik személynek át
nem engedheti, azt csak a Szolgáltató képviselőjének adhatja vissza. Szolgáltató jogosult a
házirendet, fegyelmet sértő viselkedés esetén a szállást igénybe vevőt (Vendéget) az előírt,
illetve elvárt magatartás tanúsítására felhívni. A Szálló rendeltetésszerű működését, a
Vendégek nyugalmát súlyosan veszélyeztető, a Szolgáltatót és/vagy az ott lakókat közvetlen
kár- veszéllyel fenyegető magatartás esetén a Szolgáltató az ilyen magatartást tanúsító
személy/eke/t jogosult a Szállóból azonnali hatállyal eltávolítani.
A Megrendelő kijelenti, hogy a Szálló ÁSZF-jét ismeri és azt magára nézve kötelezőnek
ismeri el és az a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Megrendelő vállalja, hogy a
Szolgáltató ÁSZF-t, Házirendjét mindazon személyekkel megismerteti, akik vonatkozásában
ő rendelte meg a szállás- szolgáltatást és jelen okirat aláírásával ezen személyek
magatartásáért teljeskörű kártérítési felelősséget vállal.
9./Megrendelő jogosult a szolgáltatással kapcsolatban észrevételeit a Szolgáltató
képviselőjével közölni, és kérni annak mielőbbi orvoslását.
10./Jelen szerződést bármelyik fél a rendes felmondás szabályai szerint megszüntetheti
írásban, a másik félhez címzett és igazolt módon eljuttatott egyoldalú nyilatkozattal. A
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szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződést csupán az adott hónap végére, de legalább 15
napos felmondási idő alkalmazásával mondhatják fel.
11./Szerződő Felek a szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton, egyeztető
tárgyalással rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a felek alávetik magukat –
értékhatárra tekintettel - a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári
Törvényszék kizárólagos illetékességének.
A Szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott napon aláírták.
A szerződés itt nem részletezett pontjaira a mindenkor érvényben lévő Ptk. rendelkezései az
irányadóak.

Kelt, Budapest 2018. …………………….

………………………………….
…………………….
Megrendelő

……………………………………
Kéri Attila
Glória Kft
Szolgáltató

