
Foglalási feltételek- ÁSZF 

 

 
 

Wood House Parádóhuta (PHT csoport tagja) továbbiakban Szolgáltató 
 

A foglalási szándék leadásával 
automatikusanan elfogadásra kerül az 

ÁSZF. 
 

A szállás foglalás és fizetés feltétele: 

 

 
A ház 2 fő részére foglalható ( 1 pár ) 

Foglalási minimum : 2 éjszaka 

Áraink forintban, éjszakánként értendők és a teljes házra, udvarra ,parkolóra 

vonatkoznak. 

Áraink nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, amelynek összege 350 HUF/fő/éj. 

A foglalási űrlap elküldését követően 3 nap áll rendelkezésre a teljes összeg 

befizetésére , banki átutalással vagy Szép kártya előre utalással A foglalás ezzel 

válik véglegessé. A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a foglalási nevet, 

valamint az érkezés napját. 

Fizetési módok: foglaló a teljes összeget előre megfizeti banki átutalással. 

Bankkártyát, nem áll módunkban elfogadni. 

Kizárólag az előzetesen bejelentkezett személyek tölthetik a Wood House  

Parádóhutában az éjszakát. 

 

 
Bejelentkezés/Kijelentkezés: 

 

 

Standard kijelentkezés 10 óráig. 

Érkezés előtt egy órával kérjük vendégeinket, hogy telefonon jelentkezzenek annak 

érdekében, hogy a házat kinyissuk és átadhassuk, az esetleges bekészítéseket 

elvégezhessük. 

A szállás elfoglalása 15 órától között. 

Egyedi érkezési időpont esetén telefonon kérjük az egyeztetést. 



Dohányzás: 

 

 
A házban (beleértve az udvart is) szigorúan tilos a dohányzás! 

A házban és annak teljes területén tilos gyertyát gyújtani! 

 
 
 

Házi kedvencek: 

 

 
A Vendég saját felelősségre és vállalva érte a felelősséget, kistestű, szobatiszta 

négylábú családtagot hozhat magával, előzetes egyeztetés alapján. 

– A kisállatok NEM tartózkodhatnak az ülő, fekvő alkalmatosságokon ( kanapé, 

ágy stb ) , saját fekhelyet biztosítunk számukra. 

Amennyiben szükséges, 5000 HUF takarítási díjat számolhatunk fel a háziállatok 

után. 

 

 
Konyhai felszereltség: 

 

 
A konyha indukciós főzőlappal, mini sütővel főzőedényekkel, Nespresso géppel és 

étkészlettel felszerelt. 

Hűtőszekrény a konyhaszekrényben, mikrohullámú sütő, valamint vízforraló és 

kenyérpirító, melegszendvics sütő is rendelkezésre áll néhány alapvető fűszerrel, 

sóval együtt. 

 

 
Fürdőszobai felszereltség: 

 

 
Magas minőségű hajszárító, pamut törölközők, házi prémium mamus 

( kizárólag bent használható). 

 

Lemondási feltételek: 

 

 
A foglalások 30 nappal korábban törölhetők, ebben az esetben a foglaló teljes 

összege visszajár. 

A foglalás 30 napon belüli lemondás esetén a foglalás teljes összegének 50%-a jár 

vissza. 



 

Az érkezést megelőző 14 naptári napban történő lemondás esetén a teljes összeg 

fizetendő, nem jár visszatérítés. 

 

A Wood House Parádóhuta megtartja a jogot magának, hogy bármikor, indoklás 

nélkül megtagadja a szolgáltatást bárki felé. 

 
 
 
 
 
 

Vis Major 

 

 
Kérjük a leendő vendégeinket, hogy vegyék figyelembe a Wood House  

Parádóhuta sajátos elhelyezkedéséből adódó vis major helyzeteket! A 

ház fent a hegyen, erdei részen, természet közelben található, 

szélsőséges időjárási körülmények között, kiváltképpen nagy hóesésben 

elképzelhető, hogy autóval nem járható, nehezen megközelíthető. 

Amennyiben időjárási körülmények miatt nem tudjuk fogadni a 

vendégeinket, a foglalás díjmentesen áthelyezhető 3 hónapon belül. 

 
 

Károkozás 

 
 

A ház teljes külső-belső felszereltsége és annak minden tartozéka a 

Wood House Parádóhuta kizárólagos tulajdona. 

Annak/azoknak eltulajdonítása, bármi nemű megrongálása automatikus 

jogi lépéseket, kártérítést von maga után. 

Tilos bulit rendezni, hangoskodni, zavarni a természet nyugalmát. 

Az udvaron, környéken élő állatokat: sün, mókus, madarak stb TILOS 

zaklatni. 

 
 

A Wood House Parádóhuta, annak teljes felszerelésével, udvarával, 

parkolójával minden vendég saját felelősségére használhatja! 

 

A szolgáltató ( Wood House Parádóhuta) fenntartja a jogot az ÁSZF 

megváltoztatására, bármikor, előzetes bejelentés nélkül. 
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