Általános szerződési feltételek
1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Rubin Kft.- A Perlik Vadászkúria és Vendégházak üzemeltetője
Székhelye: 1042 Budapest, Virág utca 39.
A vendégházak címe: 3866 Szemere, Ady E. u.4
Adószám: 10311239-2-41

2.ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
(a) Jelen „Általános Szerződési Feltételek” - a továbbiakban: ÁSZF - szabályozza a szolgáltató által
üzemeltetett Perlik Vadászkúria és Vendégházak szálláshelynek és az ahhoz kapcsolódó a szolgáltató
által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
(b) Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal,
utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató
szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.
(c) Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő
Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott
kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok
és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül
irányadóak.
(d) Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben
bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja.
Jelen ÁSZF 2020. június 08-tól határozatlan ideig hatályos.
3.SZERZŐDŐ FÉL
(a) A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi
személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki
a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe
vevő a továbbiakban együttesen: vendég.
(b) A szolgáltató és a vendég a - feltételek teljesülése esetén - a szükség szerint a szolgáltatási
megállapodás szerződő feleivé válnak - a továbbiakban együttesen: szerződő felek.
4.A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A FOGLALÁS MÓDJA, MÓDOSÍTÁSA
(a)A Szolgáltató foglalást kizárólag e-mailben (írásban) fogad el. Telefonon keresztül kizárólag
tájékoztatást tudunk adni! Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a
Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
(b) A vendég írásban - E-mailben vagy a www.perlik.hu webhely érdeklődési űrlapján keresztül küldött ajánlatkérésére a szolgáltató ajánlatot küld a vendég részére.
(c) A foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött
visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 30 %-ának megfelelő foglaló megfizetését követően jön
létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek
és az ASZF automatikus elfogadását jelenti. Amennyiben a foglaló összege a visszaigazolásban

kitűzött határnapig nem érkezik be, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége és szolgáltatási
kötelezettsége megszűnik.
(d) A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.
(e) A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól. Ha a
Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a
Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a
Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
5.ÁRAK
(a)Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által
szabályozott mértékét, mely jelenleg 18 %. A Szolgáltató Vendégház a hatályos adó-törvény (ÁFA)
módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.ű
(b) A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni,
természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott
árajánlatában már megajánlott.
6.FIZETÉSI ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK
(a) A foglalás a Foglalási és Lemondási Feltételek illetve az ASZF elfogadásával, a teljes szállásdíj 30 %ának megfelelő foglaló átutalással történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes.
Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és
szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
(b) A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki. A foglalás
véglegesítéséhez a teljes végösszeg 30%-át a foglalást követően banki átutalással küldi meg a
szolgáltató részére. A fennmaradó összeget előre utalással, a helyszínen készpénzben, vagy érkezést
követően de távozást megelőzően banki azonnali átutalással egyenlítheti ki, melyről bizonylatot
bemutatni köteles.
(c) A vendég foglalását lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a vendégház
felé. A lemondott foglalásra befizetett foglalási díjat 5.000 Ft adminisztrációs költség levonását
követően a szolgáltató visszautalja a vendég által megjelölt számlaszámra amennyiben a
visszamondás az érkezési idő előtt több mint 30 nappal történik.
Érkezés előtt 30 napon belüli visszamondás esetén a foglaló értéke nem kerül visszautalásra és nem
használható fel egy újabb foglalásra.
(d)Amennyiben a szerződésbe foglalt létszámú vendég az érkezési napon nem érkezik/nem jelenik
meg és lemondás sem történt, akkor a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott foglalás teljes
értékét kötbérként érvényesítheti.
7. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
(a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt apartmant az érkezés napján 14:00
órától 20.00 óráig foglalhatja el - check in - és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig check out - köteles elhagyni.
(b) A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát
köteles a szállás elfoglalása előtt igazolni. A kitöltött és aláírt bejelentővel a vendég elfogadja a
szálláshely Általános Szerződési Feltételeit illetve a szálláshely kifüggesztett Házirendjét.
(c) A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani,
vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
-a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott aparatmant, illetve a
szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem
rendeltetésszerűen használja,

- a vendég az apartman házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem
hagyja abba,
-a vendég nem tartja be az apartman biztonsági szabályzatát - pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a
felszólítás ellenére sem hagyja abba,
- a vendég kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll,
fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít. Inkontinens, valamint önmagát
ellátni nem képes vendég szintén nem veheti igénybe az apartman szolgáltatásait.
- a vendég nem teljesíti fizetési kötelezettségét.
- a vendég fertőző betegségben szenved
(d) A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szálláshely nem vállal felelősséget. A rongálás miatti
költségeket a szálláshely a vendégre terheli.
(e) A szálláshelyre higiéniai okokból és az allergiások egyre növekvő számára tekintettel háziállatok
NEM hozhatók.
(f) A Szolgáltató szálláshely mindegyik épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és
különösen a vendégszobákban tilos a dohányzás. Dohányozni az udvaron erre kijelölt területen lehet.
Amennyiben a Vendég a dohányzási tilalmat megszegi és ennek következtében az épület
berendezéseiben kár keletkezik az okozott kárt és költséget a Vendég távozás előtt megfizetni köteles
(g) A vendég az apartman összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi
igénybe.
8.A VENDÉG JOGAI
(a) A Vendég jogosult a Szálláshely szolgáltatási körbe tartozó rendeltetésszerű használatára,
(b)A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára.
(c)A Vendég, hozzáértés esetén, jogosult a Szolgáltató vendégházban található cserépkályha, kerti
grill rendeltetésszerű, gondos használatára.
(d)A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a szolgáltató telefonon illetve írásban a
foglalas@perlik.hu címen elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében.
4. A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.
9.A VENDÉG KÖTELEZETTSÉGEI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
(a)Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatások
ellenértékét.
(b)Gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete
alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.
(c)Vendég köteles az általa, vagy kisérője illetve a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt
a szolgáltatónak megtéríteni.
10.A SZOLGÁLTATÓ JOGAI
(a) A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe
nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett 30 % szállásköltség összegének megtartása, illetve
kötbér megfizetésére jelen ÁSZF-ben és Foglalási és Lemondási feltétekben rögzítettek szerint.
(b) A Szolgáltatónak jogában áll a 7. pont (c) bekezdésben foglaltak esetén a szálláshely szolgáltatás
visszautasítása, megszüntetése.
11. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSGE ÉS FELELŐSSÉGE
(a)a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás
standardek szerint teljesíteni

(b)A Szolgálató köteles a vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges
lépéseket a probléma kezelésére.
(c)A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt
esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében
(d)Szolgáltató nem vállal felelősséget a vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok
okozta károkért a vendég a felelős.
(e)Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a vendég által saját maga okozott károkra illetve a vendégek
körén kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra.
(f)Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltató közösségi tereiben illetve szobáiban hagyott
személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért.
(g)A Szolgáltató ingyenes, bekerített parkolójában hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal
felelősséget.
(h) A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy
egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a
Szolgáltató nem tehető felelőssé.
(i) A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem
vállal.
12.TITOKTARTÁS
a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs
önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az
adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a
vendég a szolgáltató tudomására hozta - a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.
13.VIS MAJOR
Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk,
vírus okozta vészhelyzet miatt utazási korlátozás) bekövetkezése, amely felett a fél nem bír
ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól,
amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt
megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb
szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.
14. A FELEK JOGVISZONYÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG
A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye
szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.
KIEGÉSZÍTÉS
1. A Szolgáltató weboldalán elérhető szolgáltatások használatával a Felhasználó elfogadja az itt
felsorolt feltételeket.
2. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közölt
minden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Szolgáltató sem
kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot a weboldalon keresztül
nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül azon bármikor
változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat
részben vagy egészben megszüntesse.
3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy
hiányosságért. Az ajánlatok jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában nem jelentenek

kötelezettséget a Szolgáltató számára. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen
döntés a Felhasználó saját felelőssége.
4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen
információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó
semmiféle veszteségért vagy kárért.
5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt,
hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódik,
vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.
6. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes
lesz. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért,
veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen
állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen
megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből,
számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
7. A Szolgáltató – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a fennálló üzleti
kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő
kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szolgáltató az interneten keresztül
hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton
bocsátották volna rendelkezésére.
8. Szerzői jog
8.1. A Szolgáltató weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom és azok
elrendezése, különösen nevek, logók illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs
anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.
8.2. A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösen
reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túl
kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
8.3. A weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdona, illetve rendelkezése alatt áll. A weboldal
tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
másként nem rendelkezik, a weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a Szolgáltató
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
8.4. Személyes használat körében a weboldal tartalmának, vagy kivonatainak számítógépen tárolása,
illetve kinyomtatása a felhasználó részére megengedett.
8.5. A weboldalra feltöltött vagy Szolgáltatóhoz küldött üzenetek tartalmáért és a benne foglalt
információk valóságtartalmáért és pontosságáért egyedül a küldő felel. A weboldal a látogatóknak
nyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítés
nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.
8.6. A Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal-használat
szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására
jutott jogsértéssel szemben fellép.
9. Amennyiben a hatályos jogszabályok szerint a jogi nyilatkozat bármely feltétele érvénytelennek
minősülne, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.

