
 

A foglalás leadása jelen feltételek kötelező érvényű elfogadásának minősül.  

A www.korospartonnyaralunk.hu foglalásokat kizárólag e-mail útján (infokorospartinyar@gmail.com) 
fogad el. Telefonon keresztül csak előzetes foglalást tudunk felvenni, amely az e‑mailben történt 
megerősítés után válik véglegessé. 

Foglalást csak a 18. életévét betöltött személytől fogadunk. A foglalásban megadott adatokért a 
vendég felel. Amennyiben a megadott telefonszámon vagy e‑mail címen a vendég elérhetetlennek 
bizonyul, a köröspartonnyaralunk.hu jogosult a foglalást törölni. 

E-mailben történő foglalás esetén a következő adatok megadását kérjük: név, cím, telefonszám, 
vendégek száma, érkezés napja, tartózkodás hossza, a lefoglalni kívánt nyaralóház neve. 

A foglaló a teljes összeg 50%‑a, de ez egyedi egyeztetés, illetve vendégeink igénye alapján eltérhet. A 
befizetés határideje a foglalás leadásától számított 10 munkanap. 

A foglaló befizetése az alábbi módokon történhet: 

- Banki átutalással 

- Banki befizetéssel  

- SZÉP kártyával (OTP, MKB, K&H, szállás, szabadidő, vendéglátás zsebeiből)   

A nyaralóházhoz tartozó számlaszámot, a SWIFT és az IBAN kódot a foglalás után e-mailben küldjük 
meg a vendégeink részére. A foglaló megérkezéséről e-mailben visszaigazolást küldünk. A foglalás 
kizárólag ezzel válik érvényessé. Amennyiben a foglaló a kért határidőig nem érkezik meg, a 
köröspartonnyaralunk.hu fenntartja a jogot a foglalás visszamondására. 

Kérjük, hogy befizetéskor a közlemény rovatba minden esetben tüntessék fel a foglaló személy nevét, 
amivel a szállást foglalták. Ennek hiányában sajnos nem tudjuk beazonosítani a befizető személyt. 

Visszamondás esetén, ha kitudjuk adni még a nyaralót, akkor visszautaljuk a foglaló összegét. A 

foglalás előtt 1 hónappal történő visszamondás esetén, ha már nem tudjuk kiadni, akkor sajnos a 

foglaló összegét nem tudjuk visszafizetni. 

Korábbi visszamondás esetén, ha nem tudjuk kiadni a nyaralót, akkor a foglalásukat áttudjuk tenni 

egy másik, nem kiemelt időpontra. 
Mindenképp találunk pozitív megoldást, ha jelzik felénk a visszamondást.  

A szálláshely az érkezés napján 14:30-tól foglalható el, és az elutazás napján 10 óráig kell elhagyni.  

A vendég az általa okozott károkért anyagi felelősséggel tartozik. 

Amennyiben a vendég a foglalásban megadott időpontnál korábban hagyja el a már elfoglalt szállást, 
a foglalás teljes időtartamának megfelelő díjat köteles megfizetni.  

A szállást rendezetten kérjük visszaadni. Továbbá kérjük vendégeinket, hogy a házirendet teljes 
mértékben tartsák be.   

Rongálás vagy véletlen károkozás esetén a károkozó köteles az okozott kárt megtéríteni (ideértve a 
sérült vagy tönkretett dolgok javítását, kicserélését, illetve az ezzel kapcsolatos ügyintézés díját) 

Az esetlegesen igénybe vett kedvezmények, ha a kedvezmény kiírásakor másképp nem szerepel, 
egymással nem összevonhatóak. 

Felek az elszállásolási szerződésből eredő vitáikat, minden esetben megkísérlik békés úton rendezni. 
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a viták eldöntését jogi útra terelhetik. 


