Üzletszabályzat kiegészítése 2022.szeptember 1. hatállyal:
Vendégeinknek, az osztrák törvények, előírások , szabályok betartása kötelező.
A PG Tourismus Og által üzemeltetett szállodánk a Covid megbetegedéssel kapcsolatos előírásoknak
megfelelően alakítja ki a ház szabályait, működési feltételeit.
A szállodai szolgáltatásokat 2022/2023 es téli szezonban csak érvényes védettségi igazolvánnyal,
az Osztrák állam által elfogadott két oltással felvételét igazoló vendégeink vehetik igénybe.
Amennyiben a vendég olyan oltással rendelkezik, amit az osztrák állam nem fogad el, az előírásoknak
megfelelő PCR teszt bemutatása is elégséges. Ilyen esetekben azonban az aktuális szabályoknak
megfelelő előírások szerint, a teszt ismétlése is követelmény lehet.
A szállásadó azoknak a vendégeknek a kiszolgálását megtagadhatja :
◼ akik nem rendelkeznek a fentiekben leírtakkal, azt felszólításra jogszerű dokumentummal nem
igazolják
◼ nem tartják be a Covid előírásokat
◼ Covid fertőzötteké válnak vagy erre utaló megbetegedés jelei mutatkoznak
◼ Az azonnali hatállyal életbelépő rendeletek szerint a szálláshely bezárása kötelezővé válik
A fenti esetekben a befizetett előleg nem jár vissza , a teljes szállásköltség megfizetése
a szerződő fél, a megrendelő vendég kötelezettsége.
A foglalás menete az üzletszabályzatban foglaltak szerint történik ( www.waldschloessel.at oldalon
megtekinthető )
Amennyiben az osztrák kormány beutazási tilalmat rendel el az vis maiornak minősül és a
befizetett összeg teljes egészében visszajár.
Amennyiben a magyar vagy más országok kormányai bármely intézkedést hoznak az az osztrák
cégekre ( jelen esetben a mi PG Tourismus OG cégünkre ) nem érvényes , a szolgáltatási
szerződés megvalósulása az üzletszabályzatban foglaltak szerint történik.
A Covid vírus okozta valamennyi kárért a jelenlegi szabályozás szerint nem a szolgáltató a felelős, a
kockázatot a megrendelő vagy a vele szerződésben lévő biztosító fél viseli.
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