Visszaigazolás
Tisztelt !
Ezúton igazoljuk vissza foglalását, az alábbiak szerint.

Név
Elérhetőség
Érkezés dátuma:
Elutazás dátuma:
Éjszakák száma:
Létszám felnőtt/gyerek:
Szolgáltatás:
Igényelt szolgáltatás összege:
Előleg mértéke:
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#N/A HUF

Jelen visszaigazolás a kiadásától számított 7 napig, főszezonban (06.28-08.20) 48 órán át érvényes.
Kérjük, az előleg elutalásáról, és az egyedi szerződés aláírásáról ezen idő alatt gondoskodni szíveskedjen.
Az egyedi szerződés az előleg utalásával automatikusan létrejön, illetve faxon megküldheti a +36-1-242-36-28 as faxszámra
Az előleget kérjük az alábbi bankszámlára utalja:
 HUF átutalás esetén:
12001008-01484154-00100008
 EUR átutalás esetén:
12001008-01484154-00200005
 SWIFT KÓD: Raiffeisen Bank ZRt. - UBRTHUHB

IBAN: HU41 1200 1008 0148 4154 0010 0008
IBAN: HU20 1200 1008 0148 4154 0020 0005

Az egyedi szerződés aláírásával, és az előleg elutalásával a kemping házirendje és az általános szerződési feltételek elfogadottnak
tekintendőek. Felhívjuk figyelmét a legfontosabbakra ezekből:
 Az előleg mértéke mobilházaknál 50%, parcelláknál 100%. Az érkezés előtt 10 nappal a szállás fennmaradó részéről értesítő emailt kap. A szolgáltatás fennmaradó részének elutalásával elkerülheti a sorban állást a recepción, és egyből elfoglalhatja
szálláshelyét.
 A megérkezés előtt e-mailben online bejelentkezési nyomtatványt tölthet ki, vagy a bejelentkezési adatokat a recepción leadhatja.
 Érkezés, bejelentkezés: 8.00 – 13.00 óráig és 15.00 - 21.00 óráig. Távozás, kijelentkezés: 7.00 - 13.00 óráig és 15.00 – 20.00
óráig. Előre foglalt szállások átvétele 15.00 órától lehetséges. Parcella elhagyása indulás napján: 7.00 - 12.00 óráig. Szállások
elhagyása indulás napján: 7.00 - 9.00 óráig.
 Dohányzás a mobilházakban tilos
 Gépjárművek számára a Kemping bejárati kapuja minden nyitvatartási napon az alábbi időszakokban van nyitva: 8.00 - 13.00
óráig, valamint 15.00 - 23.00 óráig.
 Mobilházak esetén 200 EUR értékű kauciót (óvadékot) készpénzben, vagy bankkártyás letétben szükséges biztosítani.
 A mobilházakat tisztán kell átadni. Amennyiben takarítás válik szükségessé, vagy károkozás történik 30 EUR-nak megfelelő
takarítási díj, valamint a kár mértéke a kaucióból levonásra kerül.
 Kisállatot csak az S2 zónában megszálló vendégeink hozhatnak be a kemping területére
 A szálláshelyek edényekkel, tányérokkal, takarókkal, párnákkal felszereltek. A Vendégnek kell biztosítania saját ágyneműt,
párnahuzatot és törölközőt, illetve ezirányú igény esetén a Vendég a fentieket a Szolgáltatótól is bérelheti.

Egyedi szolgáltatási szerződés
amely létrejött egyrészről
Vendég neve:
Vendég születési helye és ideje:
Vendég anyja neve:
Vendég azonosító okmányának száma:
Elérhetőség:
Érkezés dátuma:
Elutazás dátuma:
Éjszakák száma:
Vendéggel együtt érkező felnőttek létszáma:
Vendéggel együtt érkező gyermekek létszáma:
(a továbbiakban: Vendég), másrészről a
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Pelso Camping Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-198927, székhely: 1061 Budapest, Liszt
Ferenc tér 5. 3. emelet 2., KSH számjele: 25086438-6810-113-01, adószáma: 25086438-2-42, képviseli: Takács Péter
ügyvezető) (a továbbiakban: Szolgáltató) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:
1. A jelen szerződés aláírásával a Vendég igénybe veszi a Foglalási űrlapon megjelölt és a Visszaigazolás szerint a
Szolgáltató által nyújtani vállalt szolgáltatást, a Szolgáltató pedig vállalja ezen szolgáltatás nyújtását.
2. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás leírása: 1 x .
3. A szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás tartalmát és igénybe vételének részletes feltételeit a jelen egyedi
szolgáltatási szerződés mellékletét képező Foglalási ürlap, Visszaigazolás, Általános Szerződési Feltételek és Házirend
tartalmazzák.
A Vendég kijelenti, hogy a Foglalási ürlap, a Visszaigazolás, az Általános Szerződési Feltételek és a Házirend
tartalmát ismeri, megértette és teljes körűen elfogadja.
4. A szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás teljes díja: #N/A HUF.
5. A szolgáltatási díj fizetésének módja: banki átutalás.
A Vendég az idegenforgalmi adó megfizetésére az Általános Szerződési Feltételekben rögzített módon köteles.
6. A Vendég nyilatkozik, hogy a szolgáltatást igénybe kívánja venni a fentiekben hivatkozott feltételek mellett.
A szerződő felek az egyedi szolgáltatási szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírják.
________, 2015. __.
……………………………………………………………
Vendég

………………………………………………………
Pelso Camping Kft.
Szolgáltató

