
Házirend a Harmónia Palotában

2019. augusztusától


ÁLTALÁNOS

1. Az épület egész területén tilos a dohányzás. A dohányzással összefüggő tilalmak, 

korlátozások megsértése esetén 40 000 Ft a bírság.

2. A lépcsőház, a folyosók és a bérelt terem falaira tilos bármit (plakátot, szórólapot, 

reklámanyagokat stb.) felragasztani. Az esetlegesen károk anyagi megterítéséről a Bérlő 
gondoskodik.


3. A terembérlés ideje érkezéstől távozásig tart. Ennek függvényében kerül felszámításra a 
terembérlés díja. Kérjük, érkezésüket és távozásukat jelezzék a recepción.


4. A Harmónia Palota minden termének meghatározott maximális befogadóképessége van, 
maximum 1 fő/m2. Ettől több ember nem tartózkodhat egy programon. A Bérlő ezen szabály 
betartásáért felel. Ezen feltétel nem betartásából eredő bármilyen baleset vagy probléma a 
Bérlőt terheli.


5. A Bérlő köteles a teremre és az egész épületre előírt tűz-és balesetvédelmi előírásokat 
betartani, valamint a termet rendeltetésszerűen használni. A bérlőnek köteles minden olyan 
kárért helytállnia, amelyet a Bérbeadónak a bérleti jogviszonnyal kapcsolatosan okoz.


6. A termekben és az épület többi helyiségeiben elhelyezett személyes tárgyakért és kellékekért 
a Harmónia Palota nem vállal felelősséget.


7. A terem elhagyásakor a villany és fűtés/hűtés lekapcsolását, valamint az ablakok bezárását a 
Bérlőnek köteles elvégeznie.


8. Biciklivel, motorral és autóval kizárólag a parkolóban (hátsó udvaron) szabad parkolni. A belső 
udvarban tilos a parkolás.


BERENDEZÉS ÉS PARKOLÁS


1. A bérelt tárgyak (asztalok, székek és elektronikai eszközök) nem rendeltetésszerű 
használatából eredő károkért a Bérlő anyagilag felel.


2. Kérjük, a terem felszereltségét és berendezését legalább 24 órával a a program kezdete előtt 
jelezzék.


3. Parkoló nyitvatartása: 9:00-21:00

4. Parkolási díjak: 500 Ft/óra, 3000 Ft/nap (9:00-21:00)


FIZETÉS

1. Fizetés a terembérleti szerződés szerint történtik.

2. Amennyiben a terembérleti szerződés nem részletezi a fizetést, a Bérlő a bérleti díj 50%-át a 

terem foglalásakor, a fennmaradó 50%-ot a program megkezdése előtt legalább 7 nappal 
személyesen vagy utalással köteles befizetni. Készpénzes számla esetén a teljesítés dátuma a 
számla kiállításának dátumával megegyezik. Amennyiben ezen feltétel nem valósul meg, a 
Harmónia Palota jogosult a terembérlést törölni.


LEMONDÁS

1. A terembérlés a program előtt 30 nappal külön díj fizetése nélkül lemondható. 

2. A 30 napon belüli foglalás lemondás esetén a befizetett bérleti díj 50%-át nem áll módunkban 

visszatéríteni, 7 napon belüli lemondás esetén pedig a teljes összeg felszámításra kerül.

3. Terembérlést és lemondást csak írásban fogadunk el: harmoniapalace@gmail.com

mailto:harmoniapalace@gmail.com

