SZÁLLODA- ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK
§ 1 Érvényességi terület
1.1 Jelen Szálloda- és Vendéglátóipari Általános Üzleti Feltételek tová iak a „AGBH“ hel ettesítik
az eddigi ÖHVB-t (Österreichische Hotelvertagsbedingungen / Osztrák Szállodai Szerződésfeltételek
annak 1981.szeptember 23.-i fogalmazásában.
. Az AGBH e zárja ki a külö
egállapodás lehetőségét. Az AGBH a megkötött egyedi
egállapodásokkal sze e eg kisegítő jogsza ál .
§ 2 Fogalom-meghatározások
2.1 Fogalom-meghatározások:
„szállásadó“: Eg ter észetes vag jogi sze él , aki ve dégeket díjazás elle é e elszállásol.
„ve dég“: Eg ter észetes sze él , aki elszállásolást vesz igé
e. A ve dég általá a eg úttal a
szerződő fél. Ve dég ek szá íta ak azo sze él ek is, akik a szerződő féllel eg ütt érkez ek pl.
családtagok, barátok, stb.).
„szerződő fél“: Eg elföldi vag külföldi ter észetes vag jogi sze él , aki ve dégké t vag eg
ve dég részére elszállásolási szerződést egköt.
„fog asztó“ és „vállalkozó“: A fogal ak a ódosított
-i fog asztói törvé értel é e érte dők.
„elszállásolási szerződés“: A szállásadó és a szerződő fél között egkötött szerződés, a el ek
tartalmának közelebbi szabályozása az alábbiakban történik.
§ Szerződéskötés – előleg
. Az elszállásolási szerződés létrejö a szerződő fél
egre delésé ek szállásadó általi
elfogadásával. Elektronikus nyilatkozatok beérkezettnek számítanak, ha a fél, aki számára ez
rendeltetett, ezeket szokásos körülmények között lehívhatja, és a beérkezés a szállásadó
nyilvánosságra hozott üzleti ideje alatt történik.
. A szállásadó jogosult az elszállásolási szerződést azo feltétel alatt egköt i, hog a szerződő fél
előleget fizet. E e az eset e a szállásadó köteles a szerződő fél írásbeli vagy szóbeli
egre delésé ek elfogadása előtt a szerződő fél ek a kért előlegre utalást te i. A e
i e a
szerződő fél az előleggel írás a vag szó a eg etért, az elszállásolási szerződés létrejö , ha a
szállásadó a szerződő fél előlegfizetéséről szóló eleeg ező ilatkozatát egkapta.
. A szerződő fél köteles az előleget legkéső
appal a foglalás után megfizetni. A tranzakció
költségeit pl. átutalási költségek a szerződő fél viseli. A hitel- és debitkártyákhoz a kártyakibocsátó
pénzintézet mindenkori feltételei vonatkoznak.
. Az előleg eg részletfizetés a egállapodott fizetségre.
§ 4 Az elszállásolás kezdete és vége
. A szerződő fél ek jogá a áll, a e
i e a szállásadó e kí ál fel ás elfoglalási időt, a érelt
szobákat a megállapodott apo „érkezési ap“
.00 órától elfoglalni.
. Ha eg szo át először reggel . óra előtt vesz ek igé
e, úg az előző éjszaka első szálláské t
számít.
. A kivett hel iségeket a szerződő fél köteles az elutazás apjá 0.00 óráig szabaddá tenni. A
szállásadó egy további nap felszámítására jogosult, ha a bérelt szobák nem idejére lettek szabaddá
téve.

§ Visszalépés az elszállásolási szerződéstől – visszalépési díj
Visszalépés a szállásadó által
. A e
i e az elszállásolási szerződés előleget irá oz elő és a szerződő fél e idejére fizette
ki az előleget, úg a szállásadó határidő-hosszabbítás nélkül visszaléphet az elszállásolási
szerződéstől.
5.2 Ha a vendég a megállapodott érkezési napon 20.00 óráig nem jelenik meg, nem áll fenn
elszállásolási kötelezettség, kivéve, ha eg késő i érkezési időpo t a állapodtak eg.
. Ha a szerződő fél fizetett eg előleget lásd . , akkor viszo t a hel iségek a egállapodott
érkezési apot követő apo legkéső
. óráig arad ak fe tartva. Nég ap ál tö előre
kifizetés eseté az elszállásolási kötelezettség a eg edik ap . órájától egszű ik, iköz e az
érkezési ap első apké t szá ít, kivéve, ha a ve dég eg késő i érkezési apot adott tudtul.
. A szállásadó az elszállásolási szerződést a szerződő fél egállapodott érkezési apja előtt
legkéső
hó apig igazolt o jektív okok ól, kivéve, ha vala i ás a állapodtak eg, eg oldalú
nyilatkozat által felbonthatja.
Visszalépés a szerződő fél által– visszalépési díj
. A szerződő fél az elszállásolási szerződést a ve dég egállapodott érkezési apja előtt legkéső
3 hónapig visszalépési díj megfizetése nélkül egyoldalú nyilatkozat által felbonthatja.
. A szerződő fél eg oldalú ilatkozata általi visszalépése, az 5.5. §- a
eghatározott időtarta
kivételével, sak a következő visszalépési díjak egfizetése ellett lehetséges:
- az érkezési ap előtt hó apig a teljes egállapodott ár %-a;
- az érkezési ap előtt hétig a teljes megállapodott ár 70 %-a;
- az érkezési ap előtti utolsó héte a teljes egállapodott ár %-a.
Az odautazás akadályozásai
. A e
i e a szerződő fél az odautazás apjá e tud egjele i a szállásadó üze e , ert
váratlan rendkívüli körülmények (pl. extrém havazás, árvíz, stb.) következtében minden odautazási
lehetőség lehetetle é válik, úg a szerződő fél e köteles a egállapodott díjat az odautazás
napjáért megfizetni.
5.8 Egy esetleges betegség a vendég egyéni rizikófaktora; ebben az értelemben a vendég köteles
megfizetni az elszállásolást a betegség miatti távolmaradás esetén.
. A lefoglalt tartózkodás díjfizetési kötelezettsége a lehetséges odautazástól kezdődőe is ét
újjáéled, ha az odautazás apo elül is ét lehetővé válik.
§ 6 Pótszállás rendelkezésre bocsátása
. A szállásadó a szerződő fél ek, ill. a ve dégek ek eg adekvát pótszállást azo os i őségű
re delkezésre o sáthat, ha ez a szerződő féltől elvárható, külö öse , ha az eltérés sekél és
objektív indokolt.
6.2 Egy objektív igazolás például akkor adott, ha a szoba (szobák) használhatatlanná vált (váltak), ha a
már elszállásolt vendégek a tartózkodásukat meghosszabbítják, ha túlfoglalás esete áll fenn vagy
egyéb fontos üzemi intézkedések ezt a lépést magukkal vonják.
6.3 Esetleges többletráfordítások a pótszállásért a szállásadó költségére mennek.

§ A szerződő fél jogai
. Eg elszállásolási szerződés egkötése révé a szerződő fél egszerzi a kivett szo ák, a
szállásadó üzem berendezései azon szokásos használatának jogát, amelyek szokásos módon és külön
feltételek élkül a ve dégek részére hasz álat éljá ól hozzáférhetők, vala i t a szokásos
kiszolgálásra való jogot. A szerződő fél a jogait az esetleges szállodai és/vag ve déglátó ipari
irányelvek (házirend) szerint gyakorolhatja.
§ A szerződő fél kötelességei
. A szerződő fél köteles legkéső
az elutazás időpo tjá a a egállapodott díjat azokkal az
esetleges többletösszegekkel együtt, amelyek a külön szolgáltatások igénybevétele alapján általa
és/vag az őt elkísérő ve dégek által keletkeztek, a törvé es forgalmi adóval együtt megfizetni.
8.2 A szállásadó nem köteles idegen valutákat elfogadni. Amennyiben a szállásadó készpénz nélküli
fizetőeszközöket elfogad, úg a szerződő fél viseli az összes ezzel összefüggő költséget, i t pl. az
érdeklődésekért a hitelkártya kibocsátó pénzintézetnél, telegramokért, stb.
. A szerződő fél felel a szállásadóval sze e
i de ol a kárért, a el et ő vag a ve dég vag
ás sze él ek, akik a szerződő fél tudtával vag akaratával a szállásadó szolgáltatásait igé e
veszik, okoznak.
§ 9 A szállásadó jogai
. Ha a szerződő fél a kikötött díj egfizetését egtagadja, vag azzal késedele e va , úg a
szállásadót megilleti az ABGB 970c §-a szerinti törvényes visszatartási jog valamint az ABGB 1101. §-a
szerinti törvényes jelzálogjog a szerződő fél, ill. a ve dég által ehozott tárg akra vo atkozóa .
Tová á ez a visszatartási vag jelzálogjog illeti eg a szállásadót az elszállásolási szerződés ől
származó követelésének biztosításához, különösképpen az ellátásért és azokért az egyéb kiadásokért,
a el eket a szerződő félért kiadott vala i t az eg é jellegű esetleges kártérítési igé ekért.
. Ha a szerződő fél a kiszolgálást a szo á a vag szokatla apszakok a
. óra utá és .
óra előtt kéri, úg a szállásadó jogosult ezért egy különdíjat elkérni. Ennek a különdíjnak azonban a
szoba-ártáblázaton fel kell tüntetve lenni. A szállásadó ezeket a szolgáltatásokat üzemi okokból el is
utasíthatja.
9.3 A szállásadónak joga van szolgáltatásának mindenkori elszámolására, ill. köz e ső elszá olására.
§ 10 A szállásadó kötelességei
. A szállásadó köteles a egállapodott szolgáltatásokat szí vo alá ak egfelelő érték e
teljesíteni.
10.2 A szállásadó ármegjelölésre köteles külön szolgáltatásai, amelyeket a szállásdíj nem tartalmaz,
például a következők:
a) az elszállásolás azon külön szolgáltatásai, amelyeket külön fel lehet számítani, mint pl. szalon,
szauna, úszócsarnok, uszoda, szolárium, garazsírozás, stb. rendelkezésre bocsátása;
b) a pót- ill. gyermekágyak rendelkezésre bocsátásáért mérsékelt ár kerül felszámításra.

§ A szállásadó felelőssége a ehozott tárg ako keletkezett károkért
11.1 A szállásadó felel az ABGB 970 §-a és azt követő §-ok szeri t a szerződő fél által ehozott
tárgyakért. A szállásadó felelőssége sak akkor áll fe , ha a tárg akat a szállásadó ak vag a
szállásadó által felhatalmazott foglalkoztatottaknak átadták vagy egy általa kijelölt vagy erre
meghatározott helyre elvitték. Amennyiben a szállásadónak nem sikerül a bizonyítás, a szállásadó
felel saját vagy foglalkoztatottainak valamint a ki- és e e ő sze él ek vétkességéért. A szállásadó
az ABGB 970. § 1. bek. szerint legfeljebb az 1921. november 16.-i a fogadósok/ve déglősök és ás
vállalkozók felelősségéről szóló szövetségi törvé y mindenkor érvényes változatában meghatározott
összeg erejéig felelős. Ha a szerződő fél vag a ve dég a szállásadó azo felhívásá ak, hog tárg aikat
eg külö
egőrzési hel e hel ezzék el, haladéktala ul e tesz eleget, úg a szállásadó
mentesített mi de felelősség alól. A szállásadó esetleges felelősségé ek értéke a i de kori
szállásadó a i ális felelősség iztosítási összegére korlátozott. Eköz e a szerződő fél vag ve dég
vétkességét figyelembe kell venni.
. A szállásadó felelőssége e he go datla ság eseté ki va zárva. Ha a szerződő fél vállalkozó, a
felelősség súl os go datla ság esetére is ki va zárva. E e az eset e a szerződő fél viseli a
bizonyítás terhét a vétkesség fennforgásáért. A járulékos vagy közvetett károkat valamint az elmaradt
hasznot semmiképpen nem kell megtéríteni.
11.3 Értékekért, pénzért és értékpapírokért a szállásadó csak a jelenlegi 550,-- € összeg értékéig
felel. A szállásadó sak a a az eset e felel eg eze túl e ő kárért, ha ő ezeket a tárg akat azok
jellegük is ereté e
egőrzésre átvette vag a a az eset e , ha a kárt saját aga vag
foglalkoztatottai ak eg ike okozta. A felelősség korlátozása a . és . szeri t értele szerűe
érvényes.
. Az értékek, pé z és értékpapírok egőrzését a szállásadó elutasíthatja, ha lényegesen
értékese
tárg akról va szó, i t a ve dégek az illető szállásadó üze ek szokásos ódo
egőrzésre átad ak.
. Az átvállalt egőrzés összes eseté e a felelősség ki va zárva, ha a szerződő fél és/vag ve dég
a keletkezett kárt az is ertté válástól haladéktala ul e jele ti a szállásadó ak. Eze túl e őe
ezeket az igé eket a szerződő fél ill. ve dég általi tudo ásul vételtől vag lehetséges tudo ásul
vételtől éve elül íróság útjá érvé re kell juttat i; eg é ké t ez a jog egszű ik.
§

Felelősségkorlátozások
. A szerződő fél eg fog asztó, a szállásadó felelőssége az e he go datla ságért, kivéve a
személyi sérüléseket, ki van zárva.
. Ha a szerződő fél eg vállalkozó, a szállásadó felelőssége az e he és súlyos gondatlanságért ki
va zárva. E e az eset e a szerződő fél viseli a izo ítás terhét a vétkesség fe forgásáról. A
járulékos károkat, a nem vagyoni károkat vagy a közvetett károkat valamint az elmaradt hasznot nem
kell megtéríteni. A megtéríte dő kár ak i de eset e határt sza a iztosítási kár értéke.

§ 13 Állattartás
. Állatokat sak a szállásadó előzetes eleeg ezése utá és adott eset e külö díj elle é e
szabad a szállásadó üzembe behozni.
. Azo szerződő fél, aki eg állatot magával hoz, köteles ezt az állatot a tartózkodása alatt
sza ál szerűe őriz i, ill. az állatra vig áz i vag ezt költségére egfelelő har adik sze él
őrizetére, ill. vig ázatára íz i.
. A szerződő fél ek, ill. ve dég ek, aki eg állatot agával hoz, re delkez ie kell a egfelelő
állat-felelősség iztosítással, ill. eg
agá -felelősség iztosítással, a el fedezi az állatok által
okozott esetleges károkat. A egfelelő iztosítás igazolását a szállásadó felkérésére izo íta i kell.
13.4 A szerződő fél, ill. a ak iztosító társasága osztatla ul felel a szállásadóval sze e azért a
kárért, amit a magával hozott állatok okoznak. A kár magában foglalja különösképpen a szállásadó
azon kárpótlásait is, amelyeket a szállásadónak harmadik személlyel szemben teljesítenie kell.
§ 14 Az elszállásolás meghosszabbítása
. A szerződő fél ek i s joga arra, hog tartózkodását eghossza ítsa. Ha a szerződő fél a
tartózkodás eghossza ítására vo atkozó kívá ságát idő e
ejele ti, úg a szállásadó az
elszállásolási szerződés eghossza ításához hozzájárulhat. A szállásadó erre e kötelezett.
. A e
i e a szerződő fél az elutazás apjá a szállásadó üze et e tudja elhag i, ert
váratlan rendkívüli körülmények (pl. extrém havazás, árvíz, stb.) következtében az összes elutazási
lehetőség le va zárva vag
e hasz álható, úg az elszállásolási szerződés az elutazás
lehetetle ségé ek idejére auto atikusa
eghossza ítódik. A díj sökke tése ezekért az időkért
esetleg csak akkor lehetséges, ha a szerződő fél a szállásadó üze felkí ált szolgáltatásait a szokatla
időjárási viszo ok következté e e tudja egészé e igé
e ve i. A szállásadó jogosult legalá
azon díj elkérésére, amely a mellékszezonban a szokásos módon elszámolt árnak megfelel.

§

Az elszállásolási szerződés lejárta – idő előtti fel o tás
. Ha az elszállásolási szerződés eghatározott időre kötődött, úg ez az időtarta lejártával
végződik.
. Ha a szerződő fél idő előtt elutazik, úg a szállásadó jogosult a teljes egállapodott díj
elkérésére. A szállásadó levo ja, a it ő szolgáltatáskí álatá ak igé
e e vétele következté e
egtakarított, vag a it ő a egre delt szo ák áské t való kiadása által kapott. Megtakarítás sak
akkor áll fenn, ha a szállásadó üzem a vendég által megrendelt helyiségek igénybe nem vétele
időpo tjá a tökéletese kihasz ált és a hel iség a szerződő fél stor írozása alapjá tová i
ve dégek ek kiadható. A egtakarítás izo ításá ak terhét a szerződő fél viseli.
15.3 Egy vendég elhalálozása által a szállásadóval kötött szerződés lejár.
15.4 A szállásadó ak jogá a áll az elszállásolási szerződést azo ali hatáll al fo tos ok ól
fel o ta i, külö öse akkor, ha a szerződő fél, ill. a ve dég
a a hel iségeket jele tős érték e hátrá os ódo használja vagy a többi vendéggel, a
tulajdonossal, annak foglalkoztatottaival vagy a szállásadó üzemben lakó harmadik személlyel
szembeni tapintatlan, megbotránkoztató vagy egyéb súlyos illetlen viselkedése által az együttlakást
egg űlölteti vag e sze élyekkel szemben büntetéssel fenyegetett cselekedetet követ el a
tulajdon, az erkölcsösség vagy a testi biztonság ellen;
eg fertőző etegség e vag eg ol a etegség e, a el az elszállásolási időtarta o túlra
terjed, esik vagy más módon ápolásra szorul;
a e utatott szá lákat esedékességükkor eg elvárhatóa kisza ott határidő
apo
elül
nem fizeti ki.
15.5 A a az eset e , ha a szerződés teljesítése eg erőhatalo ak i ősíte dő ese é
pl.
elemi csapások, sztrájk, kizárás, hatósági intézkedések, stb.) következtében lehetetlenné válik, a
szállásadó az elszállásolási szerződést ár ikor, a fel o dási határidő etartása élkül fel o thatja,
a e
i e a szerződés e szá ít ár törvé szeri t fel o tott ak, vag ha a szállásadó az
elszállásolási kötelezettsége alól ár fel va
e tve. A szerződő fél esetleges kártérítési igé ei, st .
ki vannak zárva.

§ 16 A vendég megbetegedése vagy elhalálozása
16.1 Ha megbetegszik egy vendég a szállásadó üzemben való tartózkodása alatt, úgy a szállásadó a
vendég kérésére gondoskodni fog annak orvosi ellátásáról. Ha a késedelem veszélyes, a szállásadó az
orvosi ellátásról a vendég külön kérése nélkül is intézkedhet, különösképpen akkor, ha ez szükségessé
válik és a vendég maga erre nem képes.
16.2 Amíg a ve dég e képes dö téseket hoz i vag a ve dég hozzátartozóival e vehető fel a
kap solat, a szállásadó a ve dég költségére go doskodik az orvosi kezelésről. Eze go doskodó
i tézkedések értéke efejeződik viszo t a a az időpo t a , a el e a ve dég képes
dö téseket hoz i vag a hozzátartozók értesítve lettek a eg etegedésről.
. A szállásadó ak a szerződő féllel és a ve déggel vag halálesetkor azok jogutódjaival sze e
külö ösképpe a következő költségekre kiterjedőe va ak kártérítési igényei:
a) nyílt orvosi költségek, betegszállítási költségek, gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök,
szükségessé vált hel iségfertőtle ítés,
hasz álhatatla á vált fehér e ű, ág e ű és ág felszerelés, elle kező eset e
i deze
tárg ak fertőtle ítése vag alapos tisztítása,
d a falak, ere dezési tárg ak, sző egek, st . re d ehozatala, a e
i e ezek a
megbetegedéssel vagy a halálesettel kap solatosa esze
eződtek vag egro gálódtak,
e) szobabérleti díjak, amennyiben a helyiséget a vendég igénybe vette, hozzávéve a szobák
hasz álhatatla ságá ak i de kori apjait fertőtle ítés, kiürítés vag haso lók iatt,
f) esetleges egyéb károk, amelyek a szállásadónak keletkeznek.
§ 17 Teljesítés helye, bírói illetékesség és jogszabályválasztás
17.1 A teljesítés helye az a hely, amelyen a szállásadó üzem fekszik.
. Jele szerződés az osztrák alaki és a agi jog alá esik a Ne zetközi agánjog (különösen a
Bundesgesetz über das Internationalen Privatrecht (IPRG) /Szövetségi Nemzetközi magánjog/ és a
Rö er S huldvertragsü erei ko
e EVÜ / Ró ai Köl sö szerződési egállapodás vala i t
ENSZ-vételijog előírásai ak kizárása ellett.
17.3 Kizárólagos bírói illetékesség a kétoldalú vállalkozói ügyletben a szállásadó székhelye, miközben
a szállásadó ak eze túl e őe jogá a áll jogait i de
ás hel i és tárg szeri t illetékes
bíróságnál is érvényre juttatni.
17.4 Amennyiben az elszállásolási szerződés eg szerződő féllel, aki fog asztó, és aki ek lakóhel e, ill.
szokásos tartózkodási helye Ausztriában van, lett megkötve, a fogyasztóval szembeni kereseteket
kizárólag a fogyasztó lakóhelyén, szokásos tartózkodási vagy foglalkoztatási helyén adható be.
. Ha az elszállásolási szerződés eg szerződő féllel, aki fog asztó, és aki ek lakóhel e az Európai
Unió tagállamai egyikében (kivéve Ausztria), Izlandon, Norvégiában vagy Svájcban van, lett megkötve,
a fogyasztó elleni keresetekhez kizárólag a fogyasztó lakóhelyéhez helyileg és tárgy szerint illetékes
bíróság illetékes.

§ 18 Egyebek
. A e
i e a fe ti re delkezések e irá oz ak elő se
i külö öset, eg határidő lefol ása
a határidőt kisza ó üg irat ak ahhoz a szerződő félhez való kikéz esítésével kezdődik el, aki ek a
határidőt e kell tarta ia. Eg határidő kiszá ításakor, a el apok szeri t kerül eghatározásra,
azt a apot e kell eszá íta i, a el ikre az az időpo t vag az az ese é esik, a el hez a
határidő kezdeté ek igazod ia kell. A hetek vag hó apok szeri t eghatározott határidők a ak a
hétnek vagy annak a hónapnak napjaira vonatkoznak, amelyik megnevezése vagy száma által azon
ap ak egfelel, a el iktől a határidőt szá ol i kell. Ha hiá zik ez a ap a hó ap ól, az e ben a
hónapban utolsó nap mérvadó.
. A ilatkozatokat a i de kori ásik szerződő fél ek a határidő utolsó apjá
óráig eg
kell kapnia.
. A szállásadó jogosult a szerződő fél követelésével sze e saját követeléseit felszá íta i. A
szerződő fél nem jogosult saját követeléseit a szállásadó követeléseivel szemben felszámítani, kivéve,
ha a szállásadó fizetésképtele vag a szerződő fél követelése íróság útjá
egállapítást ert vag
ezt a szállásadó elismerte.
18.4 Szabályozás hiánya esetén a egfelelő törvé es re delkezések érvé esek.

