DEPONÁLÓ LAP
TULAJDONOS ADATAI
Név:
Lakcím:
Vonalas telefonszám:
Mobil telefonszám:
Email címe:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELAJÁNLOTT ÜDÜLÉSI HÉT ADATAI
Üdülő neve:
Apartman száma:
Apartman nagysága:
Szezon/Hét
Fenntartási díj rendezve (Év)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÉRELMEZETT HÉT ADATAI
ÜDÜLŐ NEVE

FÉRŐHELY

IDŐPONT

1.
2.
3.
4.

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságot tükrözik:
Dátum:……………………………………………………………………

………………………………………………….
Aláírás

Általános Szerződési feltételek (kivonat)
Ügyfél kijelenti, hogy felajánlott üdülési hetére folyó évre az üzemeltetési költséget befizette.
Ügyfél felajánlott üdülési hetéről korlátozásmentesen lemond a HETEDHÉT CSERE Kft javára és egyben
meghatalmazza fent nevezett szervezetet, hogy üdülési hetére ügyfelet közvetítsen. Továbbá ügyfél tudomásul veszi
és elfogadja, hogy a csererendszerbe beadott hetével az adott évre a továbbiakban nem rendelkezik.
Ügyfél kijelenti, hogy felajánlott üdülési hetét más személy vagy szervezet részére nem ajánlotta fel sem cserére,
sem kiadásra, nem deponálta sem hazai, sem nemzetközi csererendszerben.
A HETEDHÉT CSERE Kft vállalja, hogy ügyfél kérésére az általa felajánlott üdülési hét helyett azonos kategóriájú és
szezonú üdülési hetet biztosít a klubtagok által felajánlott cserehetekből.
A deponálás (azaz a hét bevétele) abban az esetben válik érvényessé amennyiben a HETEDHÉT CSERE Kft azt
írásban(e-mailben vagy postán) visszaigazolja.
Cseredíjak:
1 db üdülési hét felajánlása esetén: 10.000.-+Áfa
2 db üdülési hét felajánlása esetén: 15.000.-+Áfa
3 db üdülési hét felajánlása esetén: 20.000.-+Áfa
Csere kategóriák:
A csererendszerben a következő szezonokat különböztetjük meg:
Csúcsszezon: 24-34. hétig nyári iskolaszünet
49-12.hétig Ausztriában síszezon
52.hét Szilveszter
Ezekre a hetekre csak azonos kategóriájú hetekkel lehet cserélni
Főszezon:
19-23. hétig,35-39.hétig
Ezeket a heteket főszezonra, középszezonra és elő-utó szezonra lehet cserélni.
Középszezon: 14-18 hétig,39-43.hétig
Ezeket a heteket középszezonra és elő-utószezonra lehet cserélni.
Elő-utószezon: 44-51hétig,1-13.hétig
Ezeket a heteket csak elő és utószezonra lehet cserélni.
A feltételeket megértettem, elfogadom és megbízom a Hetedhét csere Kft-t, hogy hetemre ügyfelet közvetítsen és
cserébe számomra más, azonos kategóriájú és szezonú hetet biztosítson.
Az ÁSZF teljes tartalmát a www.hetedhetcsere.hu oldalon tekintheti meg.
2015.………………………………………….

…………………………………………………………………
Aláírás
Tanu1

Tanu2

……………………………………………………..

……………………………………………

……………………………………………………..

…………………………………………….

