----------------terembérlési feltételek
érvényes: 2018.01.01-től visszavonásig
Kedves Érdeklődő!
Az alábbiakban arról olvashatsz, hogyan tudsz az Arunachala Studioban terembérléssel
kapcsolatos ügyintézést folytatni, továbbá milyen opciókat kínálunk.
Hogyan tudsz termet bérelni stúdiónkban?
1. Kérd árajánlatunkat e-mailben az arunachala.studio@gmail.com e-mail címen, melynek
elkészítéséhez az alábbi információ megadás szükség:
• add meg, mikor szeretnéd igénybe venni a termet (foglalásod dátumát), a
program kezdésének és befejezésének időpontja (ha több napos a program,
ezeket minden napra vonatkozólag add meg)
• add meg kapcsolattartóként neved, telefonszámod és e-mail címed
• ha első alkalommal bérelsz nálunk termet, kérjük mutasd be a tevékenységed
2. Amennyiben foglalható a stúdió a kérdezett időpontban, e-mailben megküldjük
árajánlatunkat, melynek elfogadására vonatkozólag várjuk visszajelzésed!
3. Figyelmesen olvasd el az alábbi szöveget, melynek megismerését követően írd meg, hogy
• elfogadod az árajánlatot,
• elfogadod a terembérleti feltételeket és
• ’foglalási szándékot’ mutatsz vagy ’lefoglalod’ a kérdezett időpontot!

-----------------------’Foglalás’ -ként kezeljük azokat a terembérlet időpontokat, melyek esetén árajánlatunk és
terembérleti feltételeink elfogadását követően a bérletidíj is kifizetésre került. Kérjük, hogy
’foglalás’ esetén a terembérleti díj 2 munkanapon belül kerüljön megfizetésre, ellenkező esetben
az időpont felszabadul és újra foglalhatóvá válik!
Ha a bérletidíjat átutalással rendezed, e-mailben küld meg számlázási címed!
’Foglalási szándék’ -ként’ (= ceruzás beírás) kezeljük azokat az időpontokat, melyek esetén
árajánlatunk és terembérleti feltételeink elfogadásra kerültek, de a bérleti díj még nem, vagy teljes
egészében nem lett kifizetve.
A ceruzás beírásra vonatkozó szabályozás:
• a ’foglalási szándékot’ jelző terembérlő jelölt neve ceruzával beírásra kerül naptárunkba, az
általa kért időpont(ok)ra.
• a ’foglalási szándék’ a kapcsolattartó személy kérésére következmény nélkül törölhető!
• amennyiben a ceruzás beírással érintett időpontra olyan komoly érdeklődő bukkan fel, aki
hajlandó azonnali ’foglalás’-ra (tehát a terembérleti díj azonnali kifizetésére), stúdiónk
kikéri az időpontot az árajánlatkéréskor megjelölt kapcsolattartó személytől. Amennyiben a
kapcsolattartó megtartja az időpontot, ezt 2 munkanapon belül jeleznie kell felénk a

terembérleti díj azonnali átutalása mellett. Amennyiben a megjelölt kapcsolattartó átadja
az időpontját vagy nem érkezik tőle válasz 2 munkanapon belül a megkeresésre, a ceruzás
beírást töröljük és az időpont foglalhatóvá válik a másik érdeklődő számára.
• Figyelem! A ’foglalási szándék’ véglegesítésére, azaz a ’foglalásra’ (= a bérleti díj
kifizetésére) legkésőbb 14 nappal a program megrendezése előtt kell sor kerüljön! Ha ez
nem történik meg, akkor az időpont felszabadul és újra foglalhatóvá válik! Ha az adott
terembérlő a felszabadult időpontot újra kívánja ’foglalni’, a bérleti díj kifizetésénél nem
élhet - a mások számára még elérhető - kedvezménnyel, továbbá az újra foglalt időpont a
továbbiakban nem módosítható!
’Foglalás’ módosítása:
Terembérlő csak abban az esetben módosíthat 1 alkalommal a lefoglalt időponton, amennyiben
foglaláskor, tehát a bérleti díj megfizetésekor nem vett igénybe kedvezményt (ld. alább).
Nem módosítható a lefoglalt időpont abban az esetben, ha:
• Terembérlő a kedvezményes terembérleti díjat fizette ki foglaláskor
• Terembérlő elmulasztotta ’foglalási szándékának’ véglegesítését, függetlenül attól, hogy ezt
követően a teljes bérleti díjat fizette meg (kedvezmény igénybevétele nélkül)
Figyelem! Kérjük Terembérlőket legyenek figyelemmel arra, hogy a terembérleti díj nem kerül
visszafizetésre, ha a lefoglalt időpont az előbbiekben leírtak alapján nem módosítható vagy ha a
foglalás időpontját már 1 alkalommal módosították!
.
A módosítás menete: A lefoglalt időpont áthelyezésének kérésére legkésőbb a terembérlés
időpontja előtt 7 (naptári) nappal kell sor kerüljön, írásos formában! Terembérlőnek 14 (naptári)
nap áll rendelkezésre, hogy áthelyezze programját az új időpontra. Terembérlő az új időpont
kiválasztásánál csak a teljesen szabad időpontok közül választhat (nem választhat tehát olyan
időpontot, ami foglalt ill. olyat sem amire foglalási szándék, azaz ceruzás beírás van bejegyezve)!
20 % Kedvezmény – ez az opció az alábbi esetekben választható:
• az árajánlat és a terembérleti feltételek elfogadásával „egyidőben”, azaz 2 munkanapon
belül Terembérlő kifizeti a bérleti díjat
• ’foglalási szándék’ véglegesítése esetén (amikor a bérleti díj kifizetésére legkésőbb a
program megkezdése előtt sor kerül)
Figyelem! Kedvezmény igénybevétele esetén a lefoglalt dátum nem módosítható!

-----------------------A bérletidíj átutalásánál az alábbi paraméterek megadására van szükség:
•
•
•
•
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Készpénzes fizetésre az Arunachala Studioban van lehetőség!
TÁJÉKOZTATÓ: A PROGRAM HOSSZA ALAPJÁN ALKALMAZOTT ÓRADÍJ:
terembér/óra
0-105 perces program:
2-4 órás program:
5-11 órás program:
12 óra feletti program:

További részletek weboldalunkon:

3.333.3.000.2.500.1.875.-

terembér/óra
20% kedvezménnyel
2.666.2.400.2.000.1.500.-

http://www.arunachala-studio.hu/teremberles.php

