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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
1.1 Cégnév: KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
1.2 Székhely: 6000 Kecskemét, József Attila u. 2.
1.3 Szálláshely címe: 6239 Császártöltés, Keceli úti tanyák 12
1.4 Adószám: 11032883-2-03
1.5 Statisztikai számjel: 11032883-0210-114-03
1.6 Képviseli: Sulyok Ferenc vezérigazgató
1.7 Levélcím: 6000 Kecskemét, József Attila u. 2.
1.8 Kapcsolattartó: Berger Antalné
1.9 Telefon: +36 30 968 8340
1.10 E-mail: bergerne@kefag.hu
1.11 Internet: www.kefag.hu
2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2.1 Jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni minden
olyan esetben, amikor Szolgáltató szálláshely szolgáltatási szerződést köt Vendégeivel
(továbbiakban: Szerződés).
2.2 Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. A Szolgáltató és a Vendég
együttesen - amennyiben a szerződéskötésre vonatkozó feltételek teljesülnek, azaz a
szolgáltatás megrendelésére és visszaigazolására sor kerül -, szerződéses felekké válnak
(továbbiakban: Felek).
2.3 Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy
harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés
feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben
a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a
Vendéget.
2.4 A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli
ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik
konkrét írásbeli megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
2.5 A Szerződés kizárólag a Vendég szóban vagy írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi
írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek
minősül. Szóban leadott foglalás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli
visszaigazolása nem minősül szerződésnek.
2.6 Jelen szerződés 2.4 és 2.5 pontjai nem vonatkoznak az utcáról betérő „walk in” vendégekre.
2.7 A szálláshely szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
2.8 Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyet, a
Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő
előtt megüresedett szálláshelyet a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
2.9 A szálláshely szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett
meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.
2.10 A Vendégnek joga van az általa bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14 órától
elfoglalni, és az elutazási nap 10 óráig el kell hagynia.
2.11 A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg és/vagy ezt nem jelzi
telefonon a gondnoknak a megállapodás szerinti nap 16 óráig, foglaló fizetése esetén másnap
10 óráig, joga van arra, hogy mindenféle jogkövetkezmény nélkül elálljon a szerződéstől,
kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.
2.12 Amennyiben a Vendég a szobát/szálláshelyet a bejelentkezéskor a távozás napjaként
feltüntetett napon 10 óráig nem üríti ki, és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató
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előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szállás árát egy további napra is
kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
3. ÁRAK
3.1 A Szolgáltató aktuális árai a www.kefag.hu honlapon, valamint jelen ÁSZF 1. sz.
mellékletében kerülnek feltüntetésre.
3.2 Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA)
ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák
a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót,
amelyet az árlistában megjelölt áron felül kell megfizetni.
3.3 A szálláshely szolgáltatás igénybevétele foglaló megfizetéséhez kötött, amelynek összegét a
szolgáltatás megrendelésének visszaigazolását követő 8 napon belül kell átutalással
teljesíteni Szolgáltató bankszámlaszámára. Lemondás esetén Vendég a foglaló összegét
elveszti.
3.4 A megrendelt szolgáltatások ellenértéke átutalással/készpénzben fizethető a
visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szolgáltatás igénybevételének utolsó napján.
Szolgáltató SZÉP Kártyát is elfogad, kivéve az IFA megtérítését.
4. SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE
4.1 A Szerződést a Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén írásban, a másik Félhez
címzett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntethetik.
4.2 A Szolgáltató jogosult a szálláshely szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal
felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
•
A Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szálláshelyet
és annak környezetét (park);
•
a Vendég a szobáját/szálláshelyet a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett
napon 10 óráig nem üríti ki, és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató
előzetesen nem járult hozzá;
•
a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott foglalófizetési
kötelezettségét a Szolgáltató visszaigazolásában meghatározott időpontig;
4.3 Amennyiben bármelyik fél vis maior (különösen: háború, tűz, árvíz, időjárási viszontagság,
áramhiány, sztrájk stb.) esemény folytán nem tudja szerződés szerinti kötelezettségét
teljesíteni, a másik fél jogosult a Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani.
5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
5.1 A szállás szolgáltatás igénybevételének feltétele - a törvényes előírásoknak megfelelően életkortól függetlenül valamennyi Vendég adatainak rögzítése a Vendégkönyvben.
A megadott személyes adatok valódiságáért a Vendég felel.
5.2 A szemetet a szálláshely területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekben
kell elhelyezni. Az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni tilos.
5.3 A szálláshely nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a teljes épületben dohányozni
tilos. Dohányzás a parkban kizárólag a kijelölt helyen lehetséges. A tilalomra felhívó
jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálláshely elhelyezte. Az épületben történő
dohányzás esetén a szolgáltató jogosult 10.000.-Ft külön takarítási díjat felszámítani a
Vendéggel szemben.
5.4 Tűz esetén a gondnokot (+36 30 968 8340) kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek
kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálláshely közös rendeltetésű
tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.
5.5 Tűzgyújtási tilalom esetén a kijelölt tűzrakó helyen is tilos a tűzrakás, és a grillezés. A
tűzvédelmi utasítás megszegéséből adódó károkat, annak kapcsán felmerülő költségeket a
Vendég köteles megtéríteni.
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5.6 A Vendég által hozott tűzijátékhoz, rendkívüli hang-, fény-, vagy szaghatás előidézésére
alkalmas tevékenységhez és minden egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálláshely
előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a Vendég általi hatósági engedélyek beszerzése
szükséges.
5.7 A Vendég által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezés előtt,
melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató
hozzájárulását.
5.8 A szálláshely házirendjének betartása minden Vendég számára kötelező. A Vendég
gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó személy kizárólag felügyelet mellett
tartózkodjon a szálláshelyen.
5.9 Háziállatot szálláshelyünkön és a park területén nem fogadunk.
5.10 A szálláshely alkalmazottai (különösen: gondnok) jogosultak a ki- és belépő Vendégek
ellenőrzésére, pontos létszámuk megállapítására.
5.11 A Vendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a Szolgáltató fedetlen és nem őrzött
parkolóiban. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni, a megengedett
legnagyobb sebesség 20 km/óra.
5.12 A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató
alkalmazottainak működési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy
amelyeket a Vendég maga okozott. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű
használatból eredő károkért.
5.13 A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell Szolgáltató részére, és minden szükséges
adatot a szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek
tisztázásához, esetleg a további hatósági eljáráshoz szükséges.
5.14 Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban a Kecskeméti
Járásbíróság – törvényszéki hatáskör esetén a Kecskeméti Törvényszék – a kizárólag
illetékes.
5.15 A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok, így különösen a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadók.
5.16 A Szolgáltató a Vendégekre vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan, az
adatvédelemre vonatkozó előírásoknak megfelelően kezel.
A szálláshely szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a
fenti rendelkezéseket, és egyetért az azokban foglaltakkal.

Kecskemét, 2018. január 1.
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1. sz. melléklet

Szállás árak
2018.

Földszinti fürdőszobás szobák:
1 ágyas szoba és 2 ágyas szoba, 1 főre történő igénybevétele esetén:
2 ágyas szoba, 2 főre történő igénybevétel esetén:

5000.-Ft/fő/éj,
4400.-Ft/fő/éj

Emeleti közös fürdőszobás szobák:
2 ágyas szoba és 3 ágyas szoba 2 főre történő igénybevétel esetén.
3 ágyas szoba, 3 főre történő igénybevétele esetén:

3300.-Ft/fő/éj,
3000.-Ft/fő/éj

Bérleti díjak:
Teljes épület bérlése:
Földszint bérlése:
Emelet bérlése:
Földszinti étkező-társalgó külön bérlése:

50.000.-Ft/éj,
30.000.-Ft/éj,
25.000.-Ft/éj,
12.000.-Ft/ 4 óra
23.000.-Ft/ 8 óra

A fenti árak az ÁFA-t tartalmazzák, de nem tartalmazzák a mindenkori önkormányzati rendelet szerinti
IFA-t, melyet előírása esetén pluszban kell megfizetni. Jelenleg nincs IFA fizetési kötelezettség.

