Házirend A MI KISHÁZUNK vendégházban























WIFI kód: AmikisHazunk1, WIFI neve: vendeghaz
Tulajdonosok: Török-Mezei Beatrix: +3620-3-898-381 és Török Balázs: +3630-256-7889
Ház átvétele 15:00 órától lehetséges, kijelentkezéskor a ház átadása 10:00 óráig történik. A
házkulcsot a hazautazás napján a tulajdonosnak, vagy megbízottjának szíveskedjen leadni!
A házban találnak kotyogós és kapszulás kávéfőzőt is. A kapszulás csak Tchibo kapszulával
működik. Nem kompatibilis mással.
Kérjük, hogy a használt kapszulákat egy külön gyűjtsék, mert azt is szelektíven kezeljük.
A mosogatógép 9 terítékes. Sóval és öblítővel feltöltjük. Napi 1 tablettát bekészítünk, viszont
ha többet szeretnék használni, kérjük, gondoskodjanak róla.
A mosógép keskeny típusú. Kérjük, hogy alaposan tanulmányozzák át a program és töltési
súly lehetőségeket! Mosószerről a vendég maga gondoskodik.
Parkolás az utcán is lehetséges, de ajánljuk, hogy inkább a zárt udvaron történjen. Autóval
történő ki-be hajtásnál kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek a járdán és úton közlekedőkre!
A kapu autó beállója elektromosan működik. A házkulccsal együtt található távirányító bal
felső gombját kell megnyomni. 90 mp után automatikusan is bezáródik a kapu.
A gyalogos közlekedésre használt kiskapu kulccsal működik.
A homokozó tetejét használat után, de legkésőbb este le kell csukni, annak érdekében, hogy
a szomszédból átjáró macskák NE ott végezzék el a dolgukat. A szomszédból átjáró macskák
etetését - ezáltal még jobban „odaszoktatását” – kérjük, mellőzzék!
A kertben automata öntözőrendszer működik. Locsolási időszakban hajnali 4-kor indul el, így
nem zavarja az ott tartózkodó vendégeket.
A kert és udvar karbantartásáról a tulajdonosok gondoskodnak. Nyáron heti két alkalommal
nyírjuk a füvet. Ezt előre egyeztett időpontban tesszük, hogy vendégeinket a legkisebb
mértékben zavarjuk.
A ház önellátó. Az étkezésről a vendég magának gondoskodik. Étterem ajánlásban örömmel
segítünk.
Élelmiszerbolt, dohánybolt, vendéglátó egység, patika, posta 5 perc sétára található a
szálláshelytől.
Mindkét szobában található TV, távirányítóval és programmal. Kérjük ne szerelje le a tévét!
A teljes ház fűtését szabályzó termosztát a zöld szobában, a beépített ruhás szekrény mellett
található. Helyiségenként a radiátorokon található szelepekkel tudják szabályozni. Kérjük,
amennyiben megy a fűtés, a szellőztetésre figyeljen!
Olyan ablakon szellőztessenek, amin van szúnyogháló és be is van csukva. Az ajtón lévő
szúnyoghálót kérjük mindig csukják be!
Kérjük, zárjanak be mindent, amennyiben elhagyják a házat! Bár a közbiztonság a településen
kiemelkedően jó, teljes nyugalmuk érdekében ajánljuk, nap közben is zárják be a kiskaput,
főleg, ha gyermekkel tartózkodnak vendégházunkban!
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A házkulcs (bejárati ajtó, kiskapu, távirányító) elvesztése esetén 30.000 Ft extra költséget
számolunk fel.
A ház és kert nem rendeltetésszerű használatából eredő károk, rongálások javítási költsége a
vendéget terheli!
Tilos háziállatot behozni!
Tilos vendégeket fogadni! Csak az tartózkodhat a szálláshelyen, aki be van jelentve és
szállásdíjat fizetett.
Az épületben tilos a dohányzás! Dohányozni a kertben lehet, a csikket a hamutálba, majd a
sárga kukába kell helyezni.
A sárga kukát hétfőn este, vagy kedden reggel 8 óráig ki kell helyezni a ház elé. Ezt a
tulajdonosok elvégzik. Amennyiben nem szeretné, hogy zavarjuk, jelezzék felénk! Ebben az
esetben megkérjük Önöket, hogy helyezzék ki a kukát!
Mivel a vendégház lakóövezetben található, így kérjük, hogy reggel 6:00 és este 22:00 óra
után ne zavarják a szomszédokat hangos zenével, vagy beszéddel.
Tűz estén a tűzoltókon kívül a tulajdonosokat is azonnal tájékoztatni kell!
Kedves vendégeinket megkérjük, hogy őrizzék meg az eredeti állapotukban a házat és az
udvart is.
Mint minden háztartásban, vendégházunkban is előfordulhat, hogy valami a vendégek
hibáján kívül tönkremegy, meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, kérjük,
ezt azonnal jelezzék a tulajdonosoknál!

Kérdés/kérés esetén keressenek minket bizalommal! Igyekszünk minden helyzetre a lehető
legrövidebb időn belül reagálni!
Élvezetes kikapcsolódást és kellemes feltöltődést kívánunk!
Bea és Balázs házigazdák
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