ÁLTALÁNOS SZÁLLÁSFOGLALÁSI FELTÉTELEK
A Solum-Invest Kft. (1022 Budapest, Bég u. 3-5., a továbbiakban: Szolgáltató), mint a
Balatonfüredi Nemzetközi Vitorlásközpont (8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 80/3-80/4
hrsz., a továbbiakban: Vitorlásközpont) üzemeltetője a Vitorlásközpontban történő
szálláslehetőség igénybevételéhez az Általános Szállásfoglalási Feltételeket az alábbiak
szerint határozza meg, mely feltételek minden szállás igénybevételére irányuló szolgáltatási
szerződésnek részét képezik.
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Szolgáltató a Vitorlásközpont szállásdíjait elérhetővé teszi honlapján a Kikötői Árak
menüpont alatt. Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja.
A szállás a foglalási napon 14 órától vehető igénybe a távozási napon 10 óráig. A jelen
pontban megjelölt érkezési illetve távozási határidőktől való eltérés előzetes egyeztetés
alapján lehetséges.
Szállásfoglalást személyesen, telefonon illetve e-mailben áll módunkban elfogadni.
Szolgáltató e-mail útján történő foglalás esetén válasz e-mailt küld, melyben felhívja a
megrendelő figyelmét, hogy a jelen Általános Szállásfoglalási Feltételekben foglaltak
minden esetben megállapodásuk részét képezi.
Amennyiben a megrendelő személyesen kíván szállást foglalni, a Szolgáltató felhívja
figyelmét a jelen Általános Szállásfoglalási Feltételekben foglaltakra.
A foglalás az érkezés előtti 5. napig díjtalanul lemondható. Amennyiben a foglalás az
érkezés előtti 5. napon belül kerül lemondásra, illetve a megrendelő az érkezési napon
nem jelenik meg, Szolgáltató jogosult a szállást másnak kiadni, illetve a megrendelő
köteles megfizetni Szolgáltató részére a foglalásnak megfelelő díj teljes összegét, mint
kötbért.
Amennyiben megrendelő a tervezett érkezési időt megelőző 5. napon, vagy azon belül
foglalta le a szállást, Szolgáltató annak lemondása vagy meg nem jelenés esetén is a teljes
díj összegére jogosult az 5. pontban foglaltak szerint.
Amennyiben megrendelő hétvégi napokon (péntek-szombat-vasárnap) kívánja a szállást
igénybe venni, úgy foglalását legkésőbb az azt megelőző hétfői napon 14:00 óráig
díjtalanul lemondhatja. Ezen határidő elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult a szállást
másnak kiadni, illetve a megrendelő köteles megfizetni Szolgáltató részére a foglalásnak
megfelelő díj teljes összegét, mint kötbért.
Amennyiben megrendelő a foglalási napon legkésőbb az előre leegyeztetett érkezési
időpontot követő egy óráig nem jelenik meg, illetve késését egyéb úton nem jelzi
Szolgáltató felé, Szolgáltató úgy tekinti, hogy megrendelő nem jelent meg a foglalás
szerinti időpontban, és jogosulttá válik az 5. illetve 7. pont szerinti szankciók
alkalmazására.
Kiemelt időszakokban, illetve egyedi csomagok esetén a lemondási feltételek eltérhetnek
a jelen Általános Szállásfoglalási Feltételekben foglaltaktól.

