A JUFA Vendégházak

Általános Szerződési Feltételei
1.

Általános rendelkezések

(1)

Az alábbi általános szerződéses feltételek azt a szerződéses tartalmat jelentik, melynek alapján a JUFA Vendégházak
elszállásolási szerződéseket kötnek Vendégeikkel. Egyedi megállapodások megengedettek, azonban kizárólag írásos
formában érvényesek.

2.

Szerződő partnerek

(1)

A szállásadó, röviden a JUFA Vendégházak szerződő partnerének kétség esetén a Megrendelőt kell tekinteni, akkor is, ha
a Megrendelő a szállást más név szerint is megnevezett személyek számára vagy az ő számukra is rendeli.
A szállást igénybe vevő személyek a szerződéses feltételek értelmében Vendégnek tekintendőek.

(2)

3. Szerződéskötés, előlegfizetés
(1)
(2)

(3)

A elszállásolási szerződés általánosságban a Megrendelő írásbeli vagy szóbeli megrendelésének a JUFA Vendégházak
általi elfogadásával jön létre.
A Vendég/Megrendelő köteles a megadott mértékű előleget a foglalás visszaigazolásában megadott időpontig megfizetni.
Az előleg nem teljesítése esetén a JUFA Vendégházaknak az Általános Szerződési Feltételek 5. bekezdése értelmében
jogában áll visszalépni az elszállásolási szerződéstől.
A JUFA Vendégházak kérhetik a teljes megállapodás szerinti díj előzetes kifizetését is.

4. Az elszállásolás kezdete és vége
(1)
(2)

(3)
(4)

A Vendég a megállapodás szerinti érkezési nap 17.00 órától jogosult a számára megígért helységeket elfoglalására.
Amennyiben a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti érkezési nap 19.00 óráig, a JUFA Vendégházaknak az
Általános Szerződési Feltételek 5. bekezdése értelmében jogában áll visszalépni az elszállásolási szerződéstől, kivéve, ha
az adott Vendégház vezetésével nyomatékosan ennél későbbi érkezési időpontban állapodtak meg.
Amennyiben bármely szobát csak reggel 6.00 óra előtt vesznek igénybe, úgy az előző éjszaka számít az első eltöltött
éjszakának.
A Vendég köteles a bérbevett helységeket az elutazás napján 10.00 óráig kiüríteni.

5. Visszalépés az elszállásolási szerződéstől
(A) Egyéni utazókra szóló rendelkezések (max. 5 személyig):
(1) JUFA Vendégházak esetén az alábbi sztornószabályozás érvényes:
(a) A vendég a megállapodott érkezési határideje előtt max. 24 órával (általában 17.00 óra az utazás napján) a vendég
sztornódíj megfizetésének a kötelezettsége nélkül egyoldalú nyilatkozattal felmondhatja az elszállásolási szerződést.
A sztornónyilatkozatnak a vendég megállapodott érkezési határideje előtt legkésőbb 24 órával (általában 17.00 óra az
utazás napján) írásban kell beérkeznie a szállásadóhoz.
(b) A vendég a megállapodott érkezési határideje előtt, de 24 órán belül (általában 17.00 óra az utazás napján), sztornózás
esetén a megegyezett mindenkori teljes ár 100%-át kell megfizetni.
(2) Valamennyi további JUFA Vendégház esetében az alábbi sztornószabályozás érvényes:
(a) Legkésőbb 1 hónappal a vendég megállapodott érkezési határideje előtt a vendég sztornódíj megfizetésének a
kötelezettsége nélkül egyoldalú nyilatkozattal felmondhatja az elszállásolási szerződést.
A sztornónyilatkozatnak a vendég megállapodott érkezési határideje előtt legkésőbb 1 hónappal írásban kell beérkeznie a
szállásadóhoz.
(b) A vendég a megállapodott érkezési határideje előtt 1 hónapon és max. 1 héten belül a vendég mindenkori teljes ár
50%-ának, mint sztornódíj megfizetésének a kötelezettségével egyoldalú nyilatkozattal felmondhatja az elszállásolási
szerződést.
A sztornónyilatkozatnak a vendég megállapodott érkezési határideje előtt legkésőbb 1 héttel írásban kell beérkeznie a
szállásadóhoz.
(c) A vendég a megállapodott érkezési határideje előtt 1 héten belül, sztornózás esetén a megegyezett mindenkori teljes ár
100%-át kell megfizetni.
(B) Rendelkezések 5 főnél nagyobb csoportok esetére:
(1) Legkésőbb max. 4 hónappal a vendég megállapodott érkezési határideje előtt a vendég sztornódíj megfizetésének a
kötelezettsége nélkül egyoldalú nyilatkozattal felmondhatja az elszállásolási szerződést.
A sztornónyilatkozatnak a vendég megállapodott érkezési határideje előtt legkésőbb 4 hónappal írásban kell beérkeznie a
szállásadóhoz.
(2) A vendég a megállapodott érkezési határideje előtt 4 hónapon és 1 hónapon belül a vendég mindenkori teljes ár 15%ának, mint sztornódíj megfizetésének a kötelezettségével egyoldalú nyilatkozattal felmondhatja az elszállásolási
szerződést.
A sztornónyilatkozatnak a vendég megállapodott érkezési határideje előtt legkésőbb 1 hónappal írásban kell beérkeznie a
szállásadóhoz.
(3) A vendég a megállapodott érkezési határideje előtt 1 hónapon és 2 héten belül a vendég mindenkori teljes ár 33%-ának,
mint sztornódíj megfizetésének a kötelezettségével egyoldalú nyilatkozattal felmondhatja az elszállásolási szerződést.
A sztornónyilatkozatnak a vendég megállapodott érkezési határideje előtt legkésőbb 2 héttel írásban kell beérkeznie a
szállásadóhoz.
(4) A vendég a megállapodott érkezési határideje előtt 2 héten és 1 héten belül a vendég mindenkori teljes ár 50%-ának, mint
sztornódíj megfizetésének a kötelezettségével egyoldalú nyilatkozattal felmondhatja az elszállásolási szerződést. A
sztornónyilatkozatnak a vendég megállapodott érkezési határideje előtt legkésőbb 1 héttel írásban kell beérkeznie a
szállásadóhoz.
(5) A vendég a megállapodott érkezési határideje előtt 1 héten belül az érkezési napjának bejelentéséig, a vendég a
mindenkori teljes ár 90%-ának, mint sztornódíj megfizetésének a kötelezettségével egyoldalú nyilatkozattal felmondhatja
az elszállásolási szerződést. A sztornónyilatkozatnak legkésőbb a vendég által bejelentett érkezési határidő napján
írásban kell beérkeznie a szállásadóhoz.
(6) Csoportok esetén az érkezés napján, ha a tényleges létszám az eredetileg megadott létszámnál több mint 10%-kal
kevesebb, akkor az arányos sztornódíj kerül felszámításra.

(C) Közös rendelkezések:
(1) A Jugend & Familiengästehäusernek jogában áll a szerződéstől való visszalépés, ha a vendég a megegyezett érkezési
napon 19.00 óráig nem jelenik meg, kivéve, ha későbbi érkezési időpontban állapodtak meg. A vendég köteles ebben az
esetben a megegyezett díjazás teljes mértékű megtérítésére. Ez akkor is érvényes, ha a vendég a megrendelt
helyiségeket, illetve panziószolgáltatást nem veszi igénybe.
(2) A Jugend & Familiengästehäuser feladata, hogy igyekezzen gondoskodni a nem igénybe vett szobák adott körülmények
közötti, további bérbeadásáról.
(3) A Jugend & Familiengästehäuser jogosult türelmi idő biztosítása nélkül
visszalépni az elszállásolási szerződéstől, ha előleg megfizetésével számol, és a vendég
ezt az előleget határidőre nem teljesíti.
(4) A szállásadó általi elszállásolási szerződés-visszalépés csak akkor lehetséges, ha érvényes indok áll rendelkezésre.
6. Pótlólagos szállás rendelkezésre bocsátása
(1)

(2)

A JUFA Vendégházaknak jogában áll megfelelő egyenértékű pótszállás rendelkezésre bocsátása a Vendég számára,
amennyiben annak igénybevétele a Vendégtől egyébként elvárható, főként mivel az eltérés csekély mértékű és
tárgyilagos okokból is jogosnak tekinthető.
Tárgyilagosan jogosnak tekinthető például az az eset, amikor már korábban elszállásolt Vendégek a tartózkodásukat
meghosszabbítják, vagy ha a lépést egyéb más fontos üzemi intézkedések teszik szükségessé.

7. A Vendég jogai
(1)

(2)

Az elszállásolási szerződés megkötése révén a Vendég jogot szerez a JUFA Vendégházak számára megígért
helységeinek és olyan létesítményeinek szokásos jellegű használatára, melyek szokás szerint és különösebb feltételek
nélkül a Vendégek használatára hozzáférhetőek, és a szokásos kiszolgálásra.
A Vendég jogosult a megállapodás szerinti érkezési nap 17.00 órától beköltözni a bérbevett helységekbe, és azokat a
megállapodás szerinti elutazási nap 10.00 óráig az 1. bekezdésnek megfelelően használni.

8. A Vendég kötelességei
(1)

(2)
(3)

(4)

A megállapodás szerinti díj – illetve előzetes előlegfizetés esetén a fennmaradó összeg az elszállásolási szerződés
befejeződésekor fizetendő meg.
A JUFA Vendégházak nem kötelesek készpénzkímélő fizetőeszközök, mint pl. csekkek, hitelkártyák, utalványok,
voucherek, más egyebek elfogadására, kivéve, ha a foglalás során nyomatékosan megígérték bizonyos készpénzkímélő
fizetési eszközök elfogadását.
A Vendégek által magukkal hozott, nem a szokásos utazási szükséglethez tartozó elektromos készülékek üzembe
helyezése előtt, ki kell kérni a JUFA Vendégházak beleegyezését.
A Vendég által okozott károkra a kártérítési jog előírásai érvényesek. Ennek megfelelően a Vendég minden kárért és
hátrányért felel, melyet a Vendég, a Vendég kísérőinek vagy más olyan személyeknek a hibájából kifolyólag, akikért a
Vendég felelős a JUFA Vendégházak vagy harmadik személyek elszenvednek, még abban az esetben is, ha a károsultnak
jogában állna a kártérítés teljesítéséért közvetlenül a JUFA Vendégházakhoz fordulni.
A látogatott vendégház házirendjét be kell tartani.

9. A JUFA Vendégházak jogai
(1)

(2)

Amennyiben a Vendég/Megrendelő megtagadja a megállapodás szerinti díj megfizetését, vagy annak megfizetésével
késedelembe esik, a JUFA Vendégházak a szállásadásra, az élelmezésre valamint a Vendég miatt keletkezett kiadásaira
vonatkozó követelése biztosítása érdekében jogosult a Vendég által bevitt dolgok visszatartására (Az ABGB 970. §, c.
pontja - a törvényes visszatartásra vonatkozó jog).
A JUFA Vendégházak a megállapodás szerinti díj biztosítása céljából a Vendég által bevitt dolgokra vonatkozóan
zálogjoggal rendelkeznek (Az ABGB 1101. § - a szállásadó törvényes zálogjoga).

10. A JUFA Vendégházak kötelességei
(1)
(2)
(3)

A JUFA Vendégházak a megállapodás szerinti szolgáltatások standard színvonalnak megfelelő terjedelemben történő
nyújtására kötelesek.
A rendkívüli szolgáltatásokat a JUFA Vendégházak külön megjelöléssel látják el.
A megadott árak mindig bruttó árakat jelentenek.

11. A JUFA Vendégházak felelőssége
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

A JUFA Vendégházak csak azokért a Vendég által elszenvedett károkért vállalnak felelősséget, mely károk az üzemi
kereteken belül és a JUFA Vendégházak vagy munkatársaik hibájából kifolyólag keletkeztek. Dologi károkra vonatkozóan
kizárásra kerül a felelősség az enyhe gondatlansággal okozott károkért, sőt az olyan szerződő felekkel szemben, akik az
Osztrák Fogyasztóvédelmi Törvény (KSchG) 1. §-a a értelmében nem tekinthetők fogyasztóknak, akár durva gondatlanság
esetén is – kivéve a kirívóan durva gondatlansággal – okozott károk esetét. A bevitt tárgyakért való felelősségvállalás: A
Vendégek által bevitt tárgyakért a JUFA Vendégházak csak abban az esetben vállalnak felelősséget, ha a kár az ő
hibájukból vagy megbízottjuk hibájából kifolyólag történt, vagy idegen - a házba be- és kijáró - személyek okozták, kivéve
azt az esetet, ha ezek a személyek a belépést erőszakkal kényszeríttették ki.
Az olyan értéktárgyak vonatkozásában, melyeket a JUFA Vendégházak kérése ellenére nem az azok raktározására
meghatározott helyen tároltak, mindennemű felelősség kizárásra kerül.
Vis major esetén a JUFA Vendégházak felelőssége kizárásra kerül.
Különösen nagy értékű tárgyakért, készpénzért vagy értékpapírokért a JUFA Vendégházak (jelenleg) csak 550,-- euró
összeghatárig vállalnak felelősséget, de csak abban az esetben, ha ezeket a tárgyakat tényleges értékük tudatában
megőrzésre átvették, vagy a kár a JUFA Vendégházak vagy munkatársaik hibájából keletkezett.
A különösen nagy értékű tárgyak és értéktárgyak megőrzése megtagadható, amennyiben lényegesen értékesebb
tárgyakról van szó, melyeket az illető üzem Vendégei szokás szerint megőrzésre le szoktak adni.
A tárgyak akkor tekintendőek bevittnek, ha azokat egy a JUFA Vendégházakkal szolgálati viszonyban álló személy átvette,
vagy az e személy által megadott, a tárgy tárolására kijelölt helyre vitték. (Főként az ABGB 970. §§, ff)

12. Állattartás
(1)

(2)

Az állatok bevitele tilos. Kivéve a partnerkutyák, vakvezető kutyák és a terápiás célokra használt kutyák bevitelét, bizonyos
erre külön kijelölt JUFA Vendégházakba. Ebben az esetben azonban a Vendég köteles az állatát úgy őrizni és felügyelni,
hogy más személyek számára ebből ne keletkezhessenek károk.
A Vendég a magával hozott állatok által okozott károkért az állattartókra érvényes törvényi előírásoknak megfelelően
tartozik felelőséggel (ABGB 1320 §).

13. Az elszállásolás meghosszabbítása
A Vendég tartózkodásának meghosszabbításához a JUFA Vendégházak hozzájárulása szükséges. A meghosszabbításra
jogigény nem támasztható.
14. Az elszállásolás befejezése
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Amennyiben az elszállásolási szerződést bizonyos időtartamra kötötték, úgy az az adott időtartam leteltével végződik.
Amennyiben a Vendég korábban elutazik, a JUFA Vendégházaknak jogában áll a teljes megállapodás szerinti díj
felszámítása. Az a JUFA Vendégházak saját döntésére van bízva, hogy ilyen esetben törekszik-e az ily módon igénybe
nem vett helységek körülményeknek megfelelő más irányú bérbeadására.
Amennyiben a Vendég a szobáját nem üríti ki a megállapodás szerinti elutazási nap 10.00 óráig, a JUFA Vendégházaknak
jogában áll a szobaár további egy napra történő felszámítása. Ez a jog független a törvényes rendelkezések szerinti
további kártérítési igényektől.
A JUFA Vendégházaknak jogában áll, az elszállásolási szerződés azonnali felbontása, amennyiben a Vendég
(a) a JUFA Vendégházak helységeit jelentősen hátrányos módon használja, vagy tapintatlan, zavaró, törvénybeütköző
vagy egyéb más módon durván illetlen viselkedésével a többi Vendég vagy a JUFA Vendégházak és munkatársai számára
az együtttartózkodást elrontja,
(b) a számára benyújtott számlát a felszólítást követően elvárható határidőn belül nem fizeti meg.
Az elszállásolási szerződés 14. pont 3. bekezdése szerinti jogos felbontását követően a Vendég köteles megtéríteni a
JUFA Vendégházaknak a szerződés idő előtti felbontása következtében keletkező kárt. A JUFA Vendégházak azonban
ennek ellenére törekedni fognak az így már igénybe nem vett helységek körülményeknek megfelelő más irányú
bérbeadására.
Amennyiben a szerződés teljesítése vis majornak tekintendő esemény miatt válik lehetetlenné, a szerződés megszűnik.
A JUFA Vendégházak azonban ebben az esetben kötelesek, a már átvett díj részarányos visszajuttatására, oly módon,
hogy a JUFA Vendégházak az eseményből ne profitáljanak (ABGB 1447. §)

15. A bíráskodás helyének kikötése és az alkalmazandó jog
(1)

(2)

Minden a JUFA Vendégházak és a Vendég és/vagy a Megrendelő között létrejött elszállásolási szerződésből keletkező
vitás kérdés tisztázására az adott esetben az eset tárgyát tekintve illetékes Grazi bíróság illetékessége kerül kikötésre, az
Osztrák Fogyasztóvédelmi Törvény (KSchG) értelmében fogyasztónak tekinthető személyek viszonylatában azonban csak
abban az esetben, ha a fogyasztó lakhelye, szokásos tartózkodási helye vagy foglalkoztatásának helye Grazban található.
Az elszállásolási szerződés az osztrák jog hatálya alá tartozik. A nemzetközi magánjog alkalmazása kizárásra kerül.

16. Hozzájárulás hitelkártyáról történő terhelésekhez hitelkártyával történő foglalások esetén
(1)

(2)

(3)

A hitelkártyával történő foglalások esetén a kártyatulajdonos nyomatékosan hozzájárul, hogy a Vendég meg nem jelenése
esetén és időben történő előzetes lemondása nélkül a lefoglalt szállásért járó díjat, illetve az időben történő lemondás
esetén a mindenkor esedékes lemondási díjat a hitelkártyájáról leemeljék.
A kártyatulajdonos nyomatékosan hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Vendég elutazását követően a Vendég ellen
követelések megállapítására kerülne sor, melyeket a számlázás szerinti terhelési bizonylat kiállításakor még nem vettek
figyelembe, a JUFA Vendégházak a követeléseket utánterhelési bizonylat útján a Vendég elutazását követő 30 napon
belül közvetlenül a hitelkártyáról történő terheléssel érvényesíthesse.
Visszakönyvelés kizárólag a foglalás során terhelt hiterkártya számlájára történhet.

17. Adatfeldolgozás
(1)

A Megrendelő/Vendég adatait a Jugend & Familiengästehäuser Holding GmbH, Idlhofgasse 74, 8020 Graz, FN 34261i
központi helyen tárolja. Az adatok feldolgozásának célja a Megrendelő/Vendég megkeresésének, valamint
Megrendelővel/Vendéggel kötött elszállásolási szerződés lebonyolításának feldolgozása. A Megrendelő/Vendég
nyomatékosan hozzájárul a Megrendelővel/Vendéggel folytatott üzleti kapcsolat keretében közölt adatai fent nevezett
célok érdekében a Jugend & Familiengästehäuser Holding GmbH számára történő továbbításához. A bekért adatok az
adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bizalmas kezelést élveznek, és kizárólag az itt közölt célokra
kerülnek feldolgozásra.

