
Felhasználási feltételek 
 
Bevezető  

A Venus Apartman weboldalt (http://www.venusapartman.com, a továbbiakban: Weboldal) 
az Apartmanház tulajdonosa (név + cím., a továbbiakban: Üzemeltető) működteti. 
A Weboldal használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja. 

1. A Venus Apartman foglalása egyénileg utazók részére közvetlenül a tulajdonosoktól 
történik.  
 

2. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése 
nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át. 

3. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az 
elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes 
megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden 
kártérítési felelősséget kizár. 

4. A Weboldalon a Google Adsense hirdetési rendszer keretében reklámokat jelenítünk 
meg. A Weboldalon található külső hivatkozások (a http://www.venusapartman.com -
tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll az 
Üzemeltető befolyása alatt.  

Garancia 

 A Venus Apartman tulajdonosa garanciát vállal arra, hogy az interneten lefoglalt, 10% 
előleget befizetett és visszaigazolt foglalásokat megérkezéskor az utasok rendelkezésére 
bocsájtja az általa küldött Voucher -ért cserébe. 

A foglalás menete: 
 
1. A foglalási űrlap kitöltésével jelezheti foglalási igényét a tulajdonosok felé. Az adatok 
pontos megadása után kattintson az „Elküldöm” gombra.  

2. 24 órán belül válasz e-mailben tájékoztatjuk, hogy az Ön által kért időpontban van e szabad 
szállásunk. A válaszlevélben szerepelni fog az árajánlat, valamint a bankszámlaszám ahova a 
foglalási díjat (a teljes bérleti díj 10% -át) kell átutalnia. A maradék 90 %-ot a helyszínen kell 
majd kifizetnie. 
 
3. Amennyiben mindent rendben talált levelünkben és véglegesíteni szeretné foglalását, akkor 
48 órán belül utalja át az előleget, majd küldje el részünkre a banki átutalásról szóló 
bizonylatot e-mailben. 
 
4. Amint az összeg megérkezett számlánkra, visszaigazolást küldünk önnek, általános 
tájékoztatással, valamint egy Vouchert, amivel elfoglalhatja a szállást érkezésekor.  

5. Amennyiben az utat 30 nappal az utazás előtt lemondják, az összeget visszautaljuk a banki 
kezelési költség levonásával. 30 napon belüli lemondás esetén, a pénzt nem tudjuk 
visszatéríteni, de a foglalás átruházható más személyre. 


