
Meghatalmazási Formanyomtatvány 

 

Tulajdonos (mint meghatalmazó): ………………………………………………………  
A tulajdonomban lévő üdülési hetemet: …………….. Apartmanszám: ……. RCI hét: ….. 
meghatalmazottam: …………………………………………………..rendeltetésének 
megfelelően, a klubrendben* foglaltakat betartva igénybe vegye. A szállodában való 
tartózkodás során felmerülő összes költség a meghatalmazottat terheli. 

 

*KLUBREND 

Az Abbázia Group-hoz tartozó üdülők üdülőhasználati jogait a saját tagjai a következő feltételekkel 
gyakorolják: 
1. ÜDÜLŐNAPTÁR / HASZNÁLATI IDŐ 
Az üdülési hetek a naptári évvel kezdődően 1-től 52-ig vannak számozva. Az 1. számú üdülési hét a 
naptári év első szombatján kezdődik. Egy ennek megfelelő számozási terv, mint ún. üdülési naptár 
része a Klubrendnek, RCI naptár. Az üdülő használati joga mindig szombaton helyi idő szerint 16 
órakor kezdődik és a rá következő szombaton 10 órakor ér véget. 
2. AZ ÜDÜLŐK SZÁMA 
Az apartmanokat alapvetően csak annyi személy veheti igénybe, ahány a bérleti szerződésben fel van 
tüntetve. Háziállatok (beleértve a madarakat is) a mindenkori apartmantakarítási díj ellenében 
hozhatók, amennyiben nem zavarják a lakótársakat. 
3. ÁTVÉTEL ÉS ÁTADÁS 
A használat kezdetekor az apartmant a helyi klubgondnokságtól át kell venni, befejezéskor pedig neki 
kell visszaadni. Az átvételkor felül kell vizsgálni a víz, a világítás stb. működését a berendezés épségét 
és a tisztaságot, és a szabályos átadást és átvételt írásban meg kell erősíteni. A klubgondnokság előtt a 
használati jogot üdülőigazolvány vagy írásbeli meghatalmazás bemutatásával igazolni kell. 
4. HASZNÁLAT 
Az apartmanok alapvetően csak üdülési célra használhatók. A házirendet szigorúan be kell tartani. 
Fogyasztási kötelezettség nincs. A tagok használati díj megfizetése után vehetik igénybe az 
apartmanjukat. 
5. PÓTLÓLAGOS KÖLTSÉGEK 
Ilyen díjként jelentkezik a tag számára az üdülőhasználati jog gyakorlása közben az üdülőhelyi díj 
költsége. Az igénybevételtől függően viselni kell a telefon, parkoló, internet, lovarda, teniszpálya 
használat, az időközbeni takarítás, ill. extra ágyneműcsere, háziállat költségeit. Saját ágynemű 
használata tilos. Idegenforgalmi díjat a mindenkori idevonatkozó rendeletnek megfelelően kell fizetni. 
6. AZ APARTMAN RENDBEN TARTÁSA 
Az üdülőhasználati jog használójának az apartmant a használat idején tisztán és gondozottan kell 
tartania, és mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az üdülőben felmerülő károkat 
megakadályozza. Különösen figyelnie kell elutazás előtt az edények elmosására és a konyhai blokk 
kitakarítására, melynek elmaradása esetén extra takarítási díjat kell fizetni. Az esetleges zavarokat 
haladéktalanul el kell hárítani, jelenteni kell és megszűntetésüket el kell tűrni, az elveszett vagy nem 
működő berendezési tárgyakat a listának megfelelően pótolni kell, ill. saját költségen a gondnokságon 
keresztül intézkedni kell. A berendezési tárgyakban, ill. a közös használatú berendezésekben és 
létesítményekben keletkezett károkért a károkozó felel. A berendezést nem szabad átalakítani. 
7. ÁTENGEDÉS 
Az üdülőhasználati jog használatának 3. személy részére történő átadásakor   bármilyen jogcím alatt 
is történjen az átengedés   a 3. személynek írásbeli meghatalmazást kell adni. Az egyesület és a többi 
rendes taggal szemben a rendes tag felel mindennemű kárért, amelyet látogatói vagy a 
hozzájárulásával használók okoznak.  

………………………….., ……………………… 
 

        ………………………………………. 

         aláírás 


