
HÁZIREND
Vendégek

Kulturált 18 éven felülieknek, szerelmes pároknak, hűtlenkedőnek, melegeknek, leszbikusoknak, és max. 
4 fős társaságoknak adjuk ki a lakást. Drogosoknak, prostituáltaknak és ittas személyeknek a lakást nem 

adjuk ki. Az visszautasítás jogát fenntartjuk ! Természetesen a személyi jogokat betartva semmilyen 
módon nem kerülnek ki a bérlő adatai. A diszkréció és a törvények betartása alapvető követelmény, 

mind a bérlő mind a bérbeadó részéről.
 Szexforgatást és hivatalos fotózást csak külön engedéllyel lehet készíteni!

Bejelentkezés

Csak telefonon veszünk fel foglalást. Rejtett számú hívást nem fogadunk. Ezen a számon vagyunk 
elérhetőek: 06/20-317-9137

Kamera

Csak a bejáraton a beérkezőket rögzíti a kamera, amely a lopás, betörés és többletlétszám esetére van 
fenntartva, amit teljes diszkrécióval kezelünk és csak a rendőrségnek, bűncselekmény esetén adjuk át a 

rögzített anyagot.30 nap után automatikusan törli a rendszer.

Átvétel, távozás

A megbeszélt időpontban a foglaló személy a búvóhelyen fizetés és bejelentési lap kitöltése
 (egy személyi igazolvány szükséges) után átveszi a kulcsot, partnerét már ő engedheti be. 

Távozáskor a megbeszélt helyre kell tenni a kulcsot. A megbeszélt időpontokat kérjük pontosan betarta-

Diszkréció, kulturált viselkedés 

Mivel a búvóhelyek társasházakban találhatók éppen a diszkréció miatt, kérjük a vendégeinket, hogy 
hangoskodással, helytelen viselkedéssel ne veszélyeztessék a búvóhely hosszú távú használatát és a ház 

lakói nyugalmát. A kulturált viselkedés szabályait be nem tartóknak nem fogadjuk későbbi foglalását. 
Kérem jelezze ha valami elromlana vagy eltörne és a kárt rendezze, mert ezért a bérlő a felelős. 
Balesetért, egyéb kárt magán és társán okozó személyi sérülésekért felelősséget nem vállalunk!

 Gyertyát, füstölőt és egyéb gyúlékony dolgot használni tilos!

Késés

Elkerülhetetlen késés esetén kérjük a várható érkezési időpontot telefonon haladéktalanul jelezni. Ez a 
távozás eredeti időpontját nem befolyásolja! A megbeszélt időpontban 5 percet tud a kollégánk várni, 

utána tovább kell mennie. A telefonon egyeztetett későbbi időpontra újra odamegy a munkatársunk. A 
meghirdetett felárért valóhosszabbítás a többi foglalástól függ. Erre csak ritkán van lehetőség.

 Késői érkezés

Köszönjük minden vendégünknek a búvóhely rendeltetésszerű, folyamatos igénybevételét, 
reméljük jól érezték Magukat Nálunk és állandó vendégeink lesznek!
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