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Házirend
Biztosítani szeretnénk az On kellemes itt tartózkodását, szeretnénk, ha megismerkedne
házirendünkkel. A foglalás igazolásánál feltételezhető, hogy On ismeri, és elfogadja ezt a
házirendet, valamint hogy be is fogja tartani.
1. Erkezéskor a Vendég köteles a portán igazolni magát személyes dokumentuma
felmutatásával (pl.: útlevél vagy személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány).

Vendégeink a szobákat csak a teljes részvételi díj kifizetése után foglalhatják el! Az
adatvédelmi tájékoztatók a portán, és a szobák előtti közösségi térben is
megtalálhatók.
2. Abban az esetben, ha úgy dönt, hogy az itt tartózkodást elöbb szakítja meg, nem áll
módunkban pénzt visszafizetni.
3. A szállás díja előzetes egyeztetés alapján a díjbekérő kézhezvétele után utalással

fízetendö, A díjbekérö kiegyenlítése után számla kerül kiállításra.
4. Az SZTE Mérnöki Kar épületeiben tilos a dohányzás, így kérjük, hogy csak a kijelölt
helyen dohányozzon.
5. A szobát 11:00-19:00 óra között lehet elfoglalni, kivéve elöre egyeztetett időpont
alapján.
6. Kérjük, hogy a szoba átvételekor a szobaleltár teljességét ellenőrizni szíveskedjen.
Amennyiben hiányosságot észlel a leltárlistában, érkezésétől számított egy órán belül
tudja eztjelezni a portán, és a lehetőségekhez mérten pótoljuk a hiányzó tárgyakat.
7. Az épületből való távozáskor a szoba kulcsát minden esetben adja le a portán.
8. A kivett szobákat köteles az elutazás napján lehetőség szerint 8:00 - 11:00 óra között
szabaddá tenni, de legkésőbb 1 1:00-ig.

9. 11:00 óra után történő kiköltözés esetén jogosultak vagyunk egy félnapot terhelni a
Vendég számlájára. Hétköznap 18:00 óra utáni távozás esetén plusz egy éjszaka kerül
számlázásra.

10. Szoba elhagyása előtt min. 20 perccel jelezze távozási szándékát a portán.
Amennyiben a szoba elhagyásakor nem történik leltár ellenőrzés, úgy a későbbiekben

észlelt hiányzó vagy sérült eszközök, kár értékét számlájára terhelhetjük.
11. 12 + 1 nap tartózkodás esetén bérleti szerzödést kötünk vendégeinkkel.
12. Bérleti szerződéssel rendelkezö vendégeinknek a takarítás, ágynemű és törölközö
cseréje minden héten egy alkalommal csütörtökön vagy pénteken történik. Bérleti
szerződéssel rendelkező vendégeinket tájékoztatjuk továbbá, hogy a szemetet, minden

reggel 7:00 - 9:00 óra között kérjük, az ajtó elé helyezzék ki.
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13. Allatokat tilos az ingatlan területére behozni.
14. Amennyiben elhagyja szobáját, elektromos berendezéseit ne hagyja bekapcsolt
állapotban.
15.A szobákban és a hozzájuk tartozó közösségi és közös használatra szolgáló
helyiségben és területen napszaktól függetlenül kérjük, tartózkodjon minden, mások
nyugalmát zavaró magatartástól és tevékenységtől. Jogunkban áll lemondani a szállást,
ha a Vendég nem tartja be a házirendet, és ha megbontja a békét.
16. A házirend megsértése miatt a szállás lemondása esetében a Vendégnek nem áll
módunkban a pénzt visszafízetni.

17. Szobájában saját felelösségére tartózkodhat.
18. Kérjük, atisztasági és higiéniai szabályokat szíveskedjen alkalmazni.
19. A szobákban hagyott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
20. A szállás igénybevétele előtt magától értetődik, hogy a Vendég elolvasta, megértette
és elfogadta a házirendben foglaltakat.

Szeged, 2020. szeptember 01.
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