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Szilveszteri   M e g r e n d e l ő 
Kardos úti kulcsosház igénybevételére 

 
 

Alulírott megrendelem az Ifjúsági Unió Pécs szervezet, 
(székhelye: Pécs, Felsővámház út. 73., adószáma: 18308080-1-02) kezelésében levő 

Kardos úti Kulcsosház szállás szolgáltatását az alábbiak szerint: 

Megrendelő adatai 

Neve (18 életévét betöltött személy):……………………………..………………………………… 

Címe/székhely …………………………………………………….………………………………… 

Személyi igazolvány száma/adószám: …………………………..   Telefonszáma:………….…… 

Fax száma:……………………………...     Email címe: ………...………………………………… 

Érkezés időpontja: Távozás időpontja: 
20___év___________hónap ____nap ____óra 20___év___________hónap ____nap ____óra 

Létszám/fizetendő:  KULCSOSHÁZ SZÁLLÁSHELY LÉTSZÁM: 20 FŐ! 

1 nap: 40.000 Ft  2 nap: 60.000 Ft  Választott érték = ________ Ft 

______fő x ____ éj x 400 Ft(IFA)* = ________ Ft Fizetendő összesen: ___________ Ft 

*Idegenforgalmi adó (IFA=400 Ft/fő/éj) MENTES: - Pécsi lakos (___fő), - 18 év alatti (___fő) vagy 70 év 
feletti (___fő) magánszemély, Pécsi Tudományegyetem valamely intézményénél vendéghallgató vagy 
vendégoktató, gyakorlati képzésen vesznek részt, vagy pedig az egyetemen, pécsi székhelyű cégnél  szakmai 
gyakorlatosok (___fő), – szervezeti tag  (___fő). A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy 
hallgatói jogviszony alapján (___fő). /minden személy csak 1 helyen szerepelhet/ 

Fizetés feltételek: 
1. Az igény bejelentésekor a szállásdíj 100%-át utalni (bankba befizetni)+letétet kell befizetni. 

A szállásdíjat a szolgáltató foglalónak tekinti és kötelezettséget vállal arra, hogy a szállást 
a megrendelő részére fenntartja. 
A turistaház szolgáltatásai a költségek és a letét teljes befizetésével vehetők igénybe! 

2. Visszamondás esetén, ha az érkezési időpont előtt 5 napon belül történik, a befizetett foglaló 
50 % -a a szolgáltatót illeti, 5 nappal előtte a teljes összeg visszafizetésre kerül. 

Számlaszám: Ifjúsági Unió Pécs   Erste Bank NYRT.   11992000-02500915-00000000 
A megjegyzés rovatba kérjük beírni: kulcsosház bérleti díj, időpont, befizető neve, címe. 

Számlázási cím, ha más, mint a megrendelő adatai. (pontos kitöltést kérünk): 
…………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................... 

Megrendelő kötelezettséget vállal az igénybevett létesítmények, eszközök megóvására, a szándékos rongálásnak 
megakadályozására. Az esetleges kárt meg kell térítenie! A Megrendelő felelősséget vállal az adatok 
helyességére. Az elhasznált áram a bérbeadó által megadott tarifa szerint kerül számlázásra. 

A megrendelőt személyesen az iroda nyitvatartási idejében (13-16 ó) a következő címre kérjük:
 Ifjúsági Unió Pécs 7626 Pécs, Felsővámház u. 73. 

A megrendelő a Kardos úti kulcsosház használati letétet, 30.000 Ft-ot átadta, szállásdíjat befizette. 

Pécs, 20………... 
 összeget átadta / kulcsot átvette összeget átvette / kulcsot átadta 

Villanyóraállás:érk.:_____kwh táv.: ____kwh különbözet: ____ x 75 Ft/kwh = _______Ft 

A megrendelő a Kardos úti kulcsosházat rendben/károkozással átadta. 

A letétet, 15.000 Ft/ a károkozás:                       Ft-tal csökkentett / összegét átvette. 

Pécs, 20………… 

 összeget átvette / kulcsot átadta  összeget átadta / kulcsot átvette 
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