Általános Szerződési Feltételek
Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze,
melyek alapján a Szent János Hotel Mohács (továbbiakban Szolgáltató) elszállásolási szerződést köt a
Vendégeivel.
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Szálloda megnevezése: Szent János Hotel
Címe: 7700 Mohács, Szent Mihály tér 6
Levelezési cím: 7700 Mohács, Szent Mihály tér 6
Telefon: +36 69 511 010
E-mail: info@mohacshotel.hu
Web: www.mohacshotel.hu
Üzemeltető: Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.
Székhely: 7700 Mohács, Szabadság u. 17. PF. 53.
Cégjegyzékszám: 02-09-061712
Adószám: 11004242-2-02

2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
2.1 Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és az
ott nyújtott szolgáltatásoknak az igénybevételét.
2.2 Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek,
de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel,
esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.
2.3 A szálloda nem dohányzó szálláshely szolgáltató. Dohányzásra kizárólag az erre táblával
kijelölt helyeken kerülhet sor.

3.

SZERZŐDŐ FÉL
3.1 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2 Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a
Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a
feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3 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 között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az
esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviselie a Vendéget.

4. SZERZŐDÉSES JOGVISZONY
4.1 A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.
Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés,
úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. A szobák értékesítése a szabad
kapacitások függvényében történik, a foglalásokat, nem online szobafoglalások esetén, a
Szolgáltató visszaigazolja.
4.2 A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban
megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
4.3 Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli
visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.4 A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.5 Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a
Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő
előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.6 A
szállás-szolgáltatás
igénybevételének
Vendég
által
kezdeményezett
meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a
Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.7 A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat
a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában
bejelentés nélkül senki sem lakhat.
4.8 A szerződés tartalma kiterjed: a szolgáltatás tárgyára, helyére, igénybevétel módjára,
időtartamára, árára. Tartalmazza továbbá a fizetési, lemondási, módosítási feltételeket.
4.9 A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli
megállapodás szükséges.

5. ÁRAK
5.1 A szálloda mindenkori tarifális szobaárai miatt (Rack Rate) a szálloda recepcióján lehet
érdeklődni.
5.2 Szolgáltató a meghirdetett árait (pl.: csomagárak vagy egyéb kedvezmények) előzetes
bejelentés nélkül szabadon változtathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a
Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy azon a szállásáron a Szolgáltató már nem
változtathat.
5.3 Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA) ajánlattételkor
érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA)
módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
5.4 A közzétett árak nem tartalmazzák a helyi idegenforgalmi adót, melyet a Vendégnek a
helyszínen kell megfizetnie. Az idegenforgalmi adó 18 éves kor fölött fizetendő, mértéke
2022. évben 360 Ft/fő/éjszaka.
5.5 A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás
megkezdése előtt a szálloda recepcióján.
5.6 A szálloda aktuális árai a mohacshotel.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.

6. AJÁNLATOK, KEDVEZMÉNYEK:
6.1 Aktuális akciók, kedvezmények, egyéb ajánlatok a mohacshotel.hu weboldalon kerülnek
meghirdetésre.

6.2 Közzétett kedvezmények minden esetben kizárólag egyéni szobafoglalásra vonatkoznak. A
meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.
6.3 A kedvezményes árak mindig a foglaltság, illetve az ajánlatban szereplő, Szolgáltató által
meghatározott kondíciók függvényében érvényesek.
6.4 A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy
rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

7. FIZETÉSI FELTÉTELEK, GARANCIA
7.1 Előzetes foglalás esetén a fizetési feltételeket a Vendég részére megküldött visszaigazolás
tartalmazza.
7.2 Foglalás nélkül érkező vendég esetén a szolgáltatások díja minden esetben érkezéskor
fizetendő.
7.3 A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető megállapodás esetén előre átutalással.
A befizetendő összegről Szolgáltató díjbekérő levelet állít ki és küld meg, melynek
kiállításakor a foglaló személy által megadott számlázási adatokat veszi alapul. Az előleg
beérkezését követően a Szolgáltató előlegszámlát, majd teljesítést követően pedig
végszámát állít ki.
7.4 A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (forinttal,
illetve euroval), a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával és SZÉP
kártyával. Továbbá bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra
meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető
Bankjának a Vendég érkezési napján érvényes deviza vételi árfolyamán történik.
7.5 Bankkártyával, hitelkártyával, illetve SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos
kártyahasználat érdekében a Szolgáltató kérheti a Vendég személyazonosításra alkalmas
közokiratának bemutatását.
7.6 A Szolgáltató jogosult a Vendég által megrendelt szállodai szolgáltatás igénybevétele előtt,
de legkésőbb a Vendég érkezésekor fizetési garanciát kérni. A fizetési garancia lehet a
Vendég bankkártyájával történő előengedély (előauthorizáció), mely során a Szolgáltató
zárolja a Vendég bankkártyáján az igényelt szolgáltatás teljes ellenértékét.
7.7 Szállodai ajándékutalvány csak azon meghatározott érvényességi időn belül és értékben,
szabad kapacitás függvényében használható fel, a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett
időpontban. A beváltási időn túl az utalvány érvényességét veszti. Az ajándékutalvány a
megvásárlást követően kereskedelmi forgalomba nem hozható, tovább nem
értékesíthető.

8. LEMONDÁSI FELTÉTELEK
8.1 A megrendelés lemondása írásban történik.
8.2 A lemondási feltételeket minden esetben a Vendég részére megküldött írásos
visszaigazolás tartalmazza.
8.3 Amennyiben a szálloda a visszaigazolásban más feltételt nem határozott meg, a szállásszolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezés napját megelőző nap 14:00 óráig van
lehetőség.
8.4 Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya
garanciával, vagy más, szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató
szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően
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megszűnik. Meg nem érkezés esetén a szálloda jogosult a többnapos foglalásokat
automatikusan törölni.
Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya
garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi
idő szerint 16:00 óráig nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi
időpontban érkezik, a Szolgáltató az írásos visszaigazolásban meghatározott mértékű, de
legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Szerződő
fél részére az érkezési napot követő nap délelőtt 11:00 óráig fenntartja, majd ezt követően
a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
Késedelmes lemondás vagy a vendég lemondás nélküli meg nem érkezés (no show) esetén
a szálloda, a Szolgáltató által megfogalmazott és a vendég számára elküldött írásos
visszaigazolásban meghatározott mértékű szállásdíjat, azaz a Szerződő fél által megrendelt
teljes szolgáltatás végösszegének 100 %-át, kötbérként érvényesíti.
A megrendelt és visszaigazolt, de a Vendég szállodában való tartózkodása alatt igénybe
nem vett, illetve módosított szolgáltatások pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.
Amennyiben a Vendég a visszaigazolásban szereplő távozási időpontnál korábban kíván
távozni a szállodából, a szállásdíj visszatérítésére nincs lehetőség.

9. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
9.1 A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az
utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig köteles elhagyni (Check out). A Szolgáltató
a Vendég részére a szabad kapacitás függvényében biztosítja a korai bejelentkezés és késői
kijelentkezés lehetőségét felár ellenében.
9.2 Ha a Vendég a szobát az érkezés napján reggel 6:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző
éjszaka felszámításra kerül.
9.3 A vendég megérkezésekor személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően a
szoba elfoglalása előtt igazolni köteles.
9.4 A kitöltött és aláírt bejelentővel egyidejűleg a Vendég a Szent János Hotel Általános
Szerződési Feltételeit elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az egyes szolgáltatási területek
házirendjét (szálloda, étterem, wellness-részleg) köteles betartani amennyiben az adott
szolgáltatási területet szolgáltatásait használni szeretné. A tartózkodás során szükséges
információk megtalálhatóak a szobában elhelyezett A-tól Z-ig tájékoztatóban.
9.5 A tartózkodás vendég általi hosszabbításához a szálloda előzetes hozzájárulása szükséges.
9.6 A szálloda vendégei részére csomagszobát minden esetben biztosít.
9.7 Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett
napon 11:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató
előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is
kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
9.8 A vendég hibájából felróható sérülések miatt a szálloda nem vállal felelősséget. A
szándékos rongálás miatt keletkezett költségeket a szálloda a vendégre terhelheti.

10. HÁZIÁLLATOK
10.1 A Szent János Hotel területére háziállat 5000Ft/éjszaka ellenében vihető be.

11. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK VISSZAUTASÍTÁSA, A SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
MEGSZŰNÉSE
11.1 A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal
felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát,
illetve a létesítményt
b) a Vendég a szálláshely rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván
viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más
elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
c) a Vendég fertőző betegségben szenved.
d) a Vendég nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési
kötelezettségét a meghatározott időpontig
11.2 Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés
megszűnik.

12. ELHELYEZÉSI GARANCIA
12.1 Amennyiben a Szolgáltató által működtetett intézmény a Szerződésben szereplő
szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem
tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul
gondoskodni.
12.2 A Szolgáltató köteles:
a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött
időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy
magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely
biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég
részére a szálláshely változásának közlésére.
c) az első éjszaka költségét a helyettesítő szállodában megfizetni. Amennyiben a Vendég
nem kíván visszatérni, úgy, ha a helyettesítő szálloda magasabb áron kínálja a
szolgáltatásait, mint amilyen áron a Vendég a szobát a Szolgáltatónál lefoglalta, úgy a
különbözetet a Vendég köteles megfizetni.
12.3 Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve,
ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos
kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13. A VENDÉG BETEGSÉGE, HALÁLA
13.1 Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég
megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget
ajánl fel.
13.2 A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a
beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges
orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások
ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban
keletkezett esetleges károk tekintetében.

14. A VENDÉG JOGAI
14.1 A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely
azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos
szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
14.2 A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban
panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen
időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz
kezelésére vállal kötelezettséget.
14.3 A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

15. A VENDÉG KÖTELEZETTSÉGEI
15.1 A Vendég köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a
Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
15.2 A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak
felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.
15.3 A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.
15.4 A szállodai szobákban hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a
Vendégek használhatják a központi recepción elhelyezett értékmegőrzőket.
15.5 A szemetet a szálloda területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő
edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat, eszközöket,
berendezéseket és textíliákat kivinni, áthelyezni nem lehet. Gondatlanságból vagy
szándékosan okozott kárt a szálloda az okozóval megtérítteti.
15.6 A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében
2012. január 1-től a szálloda nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében, a szálloda
szobáiban, éttermében, közösségi területein a magyar jogszabályok értelmében
dohányozni a dohányzásra kijelölt helyen kívül tilos! A hivatkozott jogszabály betartására
vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a Szolgáltató
elhelyezte. A szálloda alkalmazottai jogosultak a Vendéget, valamint a szálloda területén
tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a
jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A Vendég, illetve a szálloda területén tartózkodó
bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás
teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb
személy jogsértő magatartása miatt a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság a
hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújthatja, úgy az üzemeltető fenntartja magának
a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa,
illetve annak megfizetését tőle követelje. Dohányzásra az arra kijelölt helyen van
lehetőség.
A Szolgáltató jogosult a szobákban, illetve az épületben történő dohányzás esetén
alkalmanként 50 000 Ft kártérítési összeget felszámítani, a Vendég szobaszámlájára
terhelésként rávezetni, mely összeget a Vendég köteles távozáskor kifizetni.
15.7 A szállodai szobában gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos. Tűz esetén a
Vendég köteles a recepciót haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy
egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálloda közös rendeltetésű tereit az ott
elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.

15.8 A Vendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a
szálloda írásos hozzájárulása, továbbá a Vendég általi hatósági engedélyek beszerzése
szükséges.
15.9 A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges
adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek
tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz
szükséges.
15.10 A szobákat és a szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen
használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért
egyetemlegesen felelnek.
15.11 A Vendég (ideértve a szállodában tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a
Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a szálloda épületét és annak közvetlen
környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása
nélkül használni.
15.12 Elutazáskor a Vendég köteles a szobakártyákat a recepción leadni. Ennek elmulasztása,
illetve a kártya elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott
kártya után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni.
A szobakártyákat a Vendég az elutazásának napján 11:00 óráig használhatja fel a szobájába
való bejutásra.
15.13 A Vendég kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szálloda közös használatú területein
(kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a szállodához
közvetlenül tartozó külső területeket) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert
üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.

16. A VENDÉG KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
16.1 A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy
harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek
hibájából elszenved. A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak
megfizetni. E felelősség akkor is fennáll, ha a károsult a kár helyreállítását közvetlenül a
Szolgáltatótól igényli.
16.2 Amennyiben a Vendég olyan tevékenységet végez, mely tűzjelzéshez vezet, úgy a
tűzjelzéshez kapcsolódó esetlegesen felmerülő költségek (pl. de nem kizárólag a
Tűzoltóság kivonulási költsége) a Vendéget terhelik.

17. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI
17.1 Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe
nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének
nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek
azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket az intézménybe magával vitt.

18. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI
18.1 A Szolgáltató köteles:
a.) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások,
szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni.
b.) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket
megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

19. A SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
19.1 A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a
létesítményein belül, bizonyíthatóan a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából
következett be.
19.2 A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a
Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt
következtek be, vagy azokat a vendég közvetve vagy közvetlenül maga okozta.
19.3 A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket az intézményben, ahová Vendég nem léphet be.
Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
19.4 A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepciónak, és minden szükséges
adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek
tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz
szükséges
19.5 Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a
dolgot megőrzésre írásos dokumentummal alátámasztva átvette.
19.6 Szolgáltató közösségi tereiben vagy szobáiban hagyott személyes tárgyakért, a
Szolgáltató nem vállal felelősséget.
19.7 A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a szállodai
wellness-részlegnek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt
karbantartás idejére ezen létesítmény használata korlátozott vagy nem megengedett.
19.8 A kártérítés mértékének felső határa a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az
ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

20. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
20.1 A Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos irányelveit külön Adatvédelmi
Szabályzatban foglalja össze, melyet a mohacshotel.hu weboldalon folyamatosan
elérhetővé tesz, és melynek tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
20.2 A szálloda területén biztonsági kamerák működnek. A felvételek a vonatkozó
törvényben meghatározott időt követően törlésre kerülnek.
20.3 A szálloda területén alkalmanként fotó- és videófelvételek, illetve újságírói beszámolók
készülhetnek. Amennyiben a Vendég máshogy nem rendelkezik, szolgáltató jogosult a
felvételek későbbi bármilyen csatornán történő közzétételéhez (jellemzően: internetes és
televíziós média, nyomtatott sajtó, szálloda által készített nyomdai anyag, weboldal, képés videómegosztó oldalak, közösségi média). A Vendégnek jogában áll a forgatás/fotózás
helyszínén kérni, hogy a felvételeken ne szerepeljen. Ebben az esetben Szolgáltató köteles
a képeket/videókat ennek megfelelően elkészíteni.

21. TITOKTARTÁS
21.1 A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, továbbá az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek amennyiben ezt a Vendég a Szolgáltató tudomására hozta - a Szolgáltató vonatkozó belső
szabályainak megfelelően eljárni.

22. VIS MAJOR
22.1 Azon ok vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, természeti katasztrófa,
áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a Szolgáltató nem bír ellenőrzéssel (vis
major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg
ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt
megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető
legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető
leghamarabb helyrehozzák.

23. A FELEK JOGVISZONYÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG
23.1 A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadóak.

24. WEBOLDAL
24.1 Hivatkozások és linkek
A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. nincs befolyással a weboldalain
belinkelt vagy hivatkozott, harmadik fél tulajdonában lévő anyag megtervezésére és
tartalmára.

25. SZERZŐI JOG
A weboldal, a felhasznált diagramok, képek és logók elrendezését szerzői jog védi. Bármely
olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy
felhasználása, mint a diagramok, képek vagy szövegek, nem engedélyezett a Mohácsi
Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. beleegyezése nélkül.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti
feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal.
Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálloda honlapján tüntet fel,
illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a szálloda recepcióján is elhelyezi.
Érvényes az alábbi dátumtól, visszavonásig.
Mohács, 2022. január 19.

