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Kedves vendég! 
 
Esetenként bizonyos okok miatt a vendégek és a PAFM közötti megállapodás nem felel 
meg, és sajnos lemondás történik. A megfelelő és méltányos kompenzáció megszerzése 
érdekében az irányadó iránymutatások érvényesek. Ezek az irányelvek mind a szóbeli, mind 
az írásbeli megrendelésekre vonatkoznak, és kötelezőek. 
 
Visszavonás a megállapodott szerződésből (törlés) 
 
(1) A szerződést a megrendelő a megegyezés szerinti érkezési dátum előtt legalább három 
hónappal lemondhatja mindkét fél írásbeli és egyoldalú nyilatkozat formájában, lemondási díj 
megfizetése nélkül. A lemondási értesítést a szerződő félnek legkésőbb három hónappal a 
megegyezés szerinti érkezési időpont előtt kell kézhez vennie.  
(Lemondási díj: 0 €, -) 
 
(2) Legkésőbb egy hónappal a megegyezés időpontja előtt a vendég írásbeli formában 
törölheti a szerződést, de a tartózkodás teljes időtartamára eső összeg 40% -át kitevő 
lemondási díjat meg kell fizetni. vendég. A lemondási értesítést a szerződő félnek legkésőbb 
egy hónappal a megegyezés szerinti érkezési időpont előtt kell megkapnia. 
(Lemondási díj: a teljes tartózkodás teljes összege 40% -a) 
 
(3) Legkésőbb két héttel a megegyezés időpontját megelőzően a vendég írásbeli formában 
törölheti a szerződést, de a tartózkodás teljes időtartamára vonatkozó összeg 70% -át kitevő 
lemondási díjat meg kell fizetni. vendég. A lemondási értesítést a szerződő félnek legkésőbb 
egy hónappal a megegyezés szerinti érkezési időpont előtt kell megkapnia. 
(Lemondási díj: a teljes tartózkodás teljes összegének 70% -a) 
 
(4) Ha a vendég által benyújtott lemondási idő és a megegyezés szerinti időpont között a 
különbség kevesebb, mint két hét, a vendég írásbeli nyilatkozatot nyújthat be, de a 
lemondási díj a 90% -nak felel meg. a tartózkodás teljes időtartamára vonatkozó összeget a 
vendégnek kell fizetnie. 
(Lemondási díj: a teljes tartózkodás teljes összegének 90% -a) 
 
(5) A társaságnak joga van lemondani a szerződéstől abban az esetben, ha a vendég a 
megérkezett érkezési napon 06:00 óráig nem érkezik meg, hacsak nem állapodtak meg 
későbbi érkezési időpontról. 
 
(6) Ha a vendég előlegfizetést végez, a szoba (ok) a következő nap 12:00 óráig tartanak. 
 
 
A bérlők felelősek lesznek a lehetséges károkért!  


