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A szállodai/elszállásolási szerződés általános feltételei (ASZF)

Ez az ASZF működő társaságokra vonatkozik,

a&o hostel and hotel Aachen GmbH, Hackländerstr. 5, 52064 Aachen
(a ház neve: a&o Aachen Hauptbahnhof)

a&o hostel and hotel Amsterdam B.V., Hogehilweg 22, 1101-CD Amsterdam
(a ház neve: a&o Aachen Zuidoost)

a&o hostel and hotel Berlin GmbH, Boxhagener Str. 73, 10245 Berlin
(a ház neve: a&o Aachen Friedrichshain)

a&o hostel and hotel Berlin Mitte GmbH, Lehrter Str. 12, 10557 Berlin
(a ház neve: a&o Berlin Hauptbahnhof)

a&o hostel and hotel Berlin GmbH, Genslerstr. 18, 13055 Berlin
(a ház neve: a&o Berlin Kolumbus)

a&o hostel and hotel Berlin Mitte GmbH, Köpenicker Str. 127-129, 10179 Berlin
(a ház neve: a&o Berlin Mitte)

a&o hostel and hotel Bremen GmbH, Breitenweg 55, 28195 Bremen
(a ház neve: a&o Bremen Hauptbahnhof)

a&o hostel and hotel Budapest Kft, Csengery utca 11, 1074 Budapest
(a ház neve: a&o Budapest City)

a&o hostel and hotel Dortmund GmbH, Königswall 2, 44137 Dortmund
(a ház neve: a&o Dortmund Hauptbahnhof)

a&o hostel and hotel Dresden GmbH, Strehlener Str. 10, 01069 Dresden
(a ház neve: a&o Dresden Hauptbahnhof)

a&o hostel and hotel Düsseldorf GmbH, Corneliusstraße 9-11, 40215 Düsseldorf
(a házak neve: a&o Düsseldorf Hauptbahnhof)

a&o hostel and hotel Edinburgh Ltd., 50 Blackfriars St, UK-Edinburgh EH1 1NE
(a házak neve: a&o Edinburgh City)

a&o hostel and hotel Frankfurt GmbH, Mainzer Landstraße 226-230, 60327 Frankfurt/Main
(a ház neve: a&o Frankfurt Galluswarte)

a&o hostel and hotel Frankfurt GmbH, Hanauer Landstr. 207, 60314 Frankfurt/Main
(a ház neve: a&o Frankfurt Ostend)

a&o hostel and hotel Graz GmbH, Eggenberger Str. 7, 8020 Graz
(a ház neve: a&o Graz Hauptbahnhof)

a&o hostel and hotel Hamburg GmbH, Spaldingstr. 160, 20097 Hamburg
(a ház neve: a&o Hamburg City)

a&o hostel and hotel Hamburg GmbH, Hammer Landstr. 170, 20537 Hamburg
(a ház neve: a&o Hamburg Hammerkirche)

a&o hostel and hotel Hamburg GmbH, Amsinckstr. 2-10, 20097 Hamburg
(a ház neve: a&o Hamburg Hauptbahnhof)

a&o hostel and hotel Hamburg GmbH, Reeperbahn 154, 20359 Hamburg
(a ház neve: a&o Hamburg Reeperbahn)

a&o hostel and hotel Köln GmbH, Komödienstr. 19-21, 50667 Köln
(a ház neve: a&o Köln Dom)

a&o hostel and hotel Köln GmbH, Ursulaplatz 10-12, 50668 Köln
(a ház neve: a&o Köln Hauptbahnhof)

a&o hostel and hotel Köln GmbH, Mauritiuswall 64/66, 50676 Köln
(a ház neve: a&o Köln Neumarkt)

a&o hostel and hotel Kobenhavn Sydhavnen ApS, Scandiagade 12/Sydhavens Plads 4, 2450 Kopenhagen
(a ház neve: a&o Kopenhagen Sydhavn)

a&o hostel and hotel Copenhagen ApS, Tagensvej 135-137, 2200 Kopenhagen
(a ház neve: a&o Kopenhagen Nørrebro)

a&o hostel and hotel Leipzig GmbH, Brandenburger Str. 2, 04103 Leipzig
(a ház neve: a&o Leipzig Hauptbahnhof)

a&o hostel and hotel München GmbH, Arnulfstraße 102, 80636 München
(a ház neve: a&o München Hackerbrücke)

a&o hostel and hotel München GmbH, Bayerstraße 75, 80335 München
(a ház neve: a&o München Hauptbahnhof)

a&o hostel and hotel München GmbH, Landsberger Str. 338, 80687 München
(a ház neve: a&o München Laim)

a&o hostel and hotel Nürnberg GmbH, Bahnhofstr. 13-15, 90402 Nürnberg
(a ház neve: a&o Nürnberg Hauptbahnhof)

a&o hostel and hotel Praha Strizkov s.r.o., Děčínská 1, 18000 Praha
(a ház neve: a&o Prag Metro Strizkov)

a&o hostel and hotel Praha Malesice s.r.o., V Uzlabine 3068/19, 10800 Praha
(a ház neve: a&o Prag Rhea)

a&o hostel and hotel Salzburg GmbH, Fanny-von-Lehnert-Straße 4, 5020 Salzburg
(a ház neve: a&o Salzburg Hauptbahnhof)

a&o hostel and hotel Stuttgart GmbH, Rosensteinstraße 14, 70191 Stuttgart
(a ház neve: a&o Stuttgart City)

AO HOTELS and HOSTELS Venezia s.r.l., Via Ca Marcello 19, 30172 Venezia
(a ház neve: a&o Venezia Mestre)

AO HOTELS and HOSTELS Venezia s.r.l., Via Ca Marcello 15, 30172 Venezia
(a ház neve: a&o Venezia Mestre 2)

a&o hostel and hotel Warszawa Sp. z o.o., Kasprzaka 18-20, 01-211 Warschau
(a ház neve: a&o Warschau Wola)

a&o hostel and hotel Weimar GmbH, Buttelstedter Str. 27c, 99427 Weimar
(a ház neve: a&o Weimar)

a&o hostel and hotel Wien GmbH, Sonnwendgasse 11, 1100 Wien
(a ház neve: a&o Wien Hauptbahnhof)

a&o hostel and hotel Wien GmbH, Lerchenfelder Gürtel 9-11, 1160 Wien
(a ház neve: a&o Wien Stadthalle)

B&P Hotelbetriebsgesellschaft mbH, Fanny-von Lehnert-Str. 6-8, 5020 Salzburg
(a ház neve: Wolfgang‘s - managed by a&o)
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ahol az „a&o GmbH“ azt jelenti, hogy az üzemeltető társaság szerződéses partnerként jár el.
§ 1 Alapelvek és érvényességi terület

(1) Ezek az Általános Szerződési Feltételek az a&o GmbH és a vevői közötti szerződéses kapcsolatot szabályozzák, 
valamint az a&o GmbH házirendjét, amely letölthető a következő webhelyről: www.aohostels.com/de/agb/.  
A házirendet ezért kifejezetten belefoglalják a szerződésbe. Különösen kell betartani az ott feltűntetett dohányzási tilalmat 
és az ebből eredő szerződéses szankciókat.

(2) Ezek az Általános Szerződéses Feltételek vonatkoznak a szállodai/elszállásolási bérleti szerződésére, valamint minden 
egyéb szállításra és szolgáltatásra, amelyet a fenti üzemegységek az ügyfél számára nyújtanak. számára nyújtanak.

(3) A rendelkezésre bocsátott helyiségek albérlő számára történő bérbeadásához vagy további bérbeadáshoz szállás-
helyen kívüli felhasználásra az illetékes a&o GmbH előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

(4) Az ügyfél feltételei csak akkor érvényesek, ha erről kifejezetten írásban megállapodtak. 

(5) 14 év alatti, kísérő nélküli kiskorú személyek nem szállásolhatók el. A 14 éves kor alatti egyedül utazó  
vendégeknek szüleik/törvényes gyámjaik írásbeli hozzájárulási nyilatkozatára és megfelelő hitelességi igazolására van  
szükségük. Kifejezetten javasoljuk, hogy folytassanak előzetes konzultációt a foglalási osztályunkkal, mivel  
általában vegyes nemi alapú elszállásolás történik.

§ 2 A szerződés megkötése, szerződéses partnerek, elévülési idő

(1) A szerződés akkor jön létre, amikor az a&o GmbH elfogadja az ügyfél megbízását. Az a&o GmbH dönti el, hogy írás-
ban megerősíti-e a szobafoglalást.

(2) Szerződéses partnerek: az a&o GmbH és az ügyfél. Amennyiben egy harmadik fél végezte a megrendelést,  
akkor az a&o GmbH felé ő a felelős a szállodai/elszállásolási szerződésből eredő összes kötelezettség tekintetében, feltéve, 
hogy az a&o GmbH megkapta a harmadik féltől származó megfelelő nyilatkozatot.

(3) Az a&o GmbH-val szembeni összes követelés elévülése alapvetően egy év, és a tudomásra hozástól függő elévülési 
idő kezdete után jár le. A kártérítési igények öt év elteltével elévülnek. Az elévülési idő nem vonatkozik azokra a követelé-
sekre, amelyek az a&o GmbH szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegésén alapulnak.

§ 3 Szolgáltatások, árak, fizetés, beszámítás, díjak

(1) Az a&o GmbH köteles készenlétben tartani az ügyfél által lefoglalt szobákat, és biztosítani a megállapodott szolgál-
tatásokat.

(2)  Az ügyfél köteles megfizetni a szobaátadására és az általa igénybe vett egyéb szolgáltatásokra érvényes, illetve 
megállapodott árakat az a&o GmbH részére. Ez vonatkozik az a&o GmbH azon szolgáltatásaira és költségeire is, amelyeket 
az ügyfél a harmadik félnek okoz.

(3)  Az árak tartalmazzák a vonatkozó törvényben előírt többletérték-adót (ÁFÁ-t). Amennyiben az ÁFA növekszik, az a&o 
GmbH a szerződésben megállapodott árat hozzáigazíthatja a növekedéshez. Ugyanez vonatkozik az éjszakai tartózko-
dáshoz közvetlenül kapcsolódó adók és illetékek bevezetésére, vagy emelésére. Az árakat az a&o GmbH is megváltoztat-
hatja, amennyiben az ügyfél utólag megváltoztatja a lefoglalt szobák számát, az a&o GmbH által nyújtott szolgáltatásokat, 
vagy a vendégek tartózkodási idejét, és abba az a&o GmbH is hozzájárul.

(4) Az a&o GmbH számláit esedékességi dátum nélkül, teljes egészében a számla kézhezvételétől számított  
10 napon belül kell megfizetni. Az a&o GmbH bármikor jogosult a felhalmozott követeléseket érvényesíteni, és azonnali ki-
fizetést követelni. Késedelmes fizetés esetén az a&o GmbH jogosult a mindenkor alkalmazandó, 8%-os késedelmi kamatot 
felszámítani, vagy az olyan jogi ügyletek esetén, amelyekben fogyasztó vesz részt, az alapkamaton felül 5%-ot felszámolni. 
Az a&o GmbH fenntartja magának a jogot arra, hogy igazolja a nagyobb károkat. 

(5) Az a&o GmbH jogosult ésszerű előleget vagy biztosítékot kérni a szerződés megkötésekor vagy azt követően, 
figyelembe véve a szervezett utazásokra vonatkozó jogszabályokat. Az előleg összegéről és a fizetési határidőkről írásban 
lehet megállapodni a szerződésben. A hét éjszakánál hosszabb tartózkodások csak teljes előrefizetéssel foglalhatók.

(6) Az ügyfél csak az a&o GmbH-val szembeni vitathatatlan, vagy jogilag megalapozott követelést számolhatja fel, vagy 
kérhet csökkentést.
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(7) Számlára történő kifizetés csak az a&o GmbH kifejezett hozzájárulásával és költségátvállalás bemutatásával lehetsé-
ges.

(8) A lehetséges banki díjak az ügyfelet terhelik.

(9) FIX-tarifával történő foglalások esetén: A fizetés a foglaláskor előre történik. A foglalás nem lemondható.  
Ha egy vendég nem jelentkezik be a késés bejelentése nélkül, akkor az a&o jogosult a foglalási érkezési dátumot követő 
napon 12:00 órától a szoba/ágy kiadására. Ha és amennyiben az a&o részére nem keletkeznek károk a meg nem jelenés mi-
att, ugyanis a lefoglalt szobát/ágyat bérbe tudták adni másnak, akkor a vendég jogosult a kifizetett előleg visszatérítésére. 

(10) FLEX-tarifa árakon történő foglalások esetén: A foglalás nem kötelező érvényű. A szobát/ágyat az  
érkezés napján 18:00 óráig ingyenesen fenntartják. Kötelező érvényű foglalás az érvényes hitelkártya-adatok  
megküldésével, de legkésőbb az érkezés napján 18:00 óráig történik. Kötelező érvényű foglalás után a FIX-tarifára vonat-
kozó szabályok ennek megfelelően alkalmazandók. Amennyiben nem kötelező érvényű foglalást végeznek a hitelkártya 
adatainak időben történő megadása révén, az a&o ingyenesen törölheti a FLEX-tarifával lefoglalt szobát vagy ágyat. 

§ 4 Az ügyfél elállása a szerződésből

(1) Az a&o GmbH alapvetően feljogosítja az ügyfelet, hogy bármikor elálljon a szerződéstől. Ez nem vonatkozik 
a „nem törölhető“ jelöléssel ellátott különleges tarifákra. A pontos feltételek az alábbiakban találhatók:

§ 4a Egyéni utazók (kevesebb mint 10 fő): Lemondás, sztornózás, az a&o GmbH szolgáltatásainak igénybevétele 
nélküli lemondás

A következők vonatkoznak a végfelhasználó által az a&o GmbH-nál végzett közvetlen foglalásokra:
Eltérő megállapodás hiányában a foglalás ingyenesen lemondható az érkezés napján 18:00 óráig (a szálloda/
szállás helyi ideje szerint) (lásd még a 6. § 2. bekezdését). Eltérő megállapodás hiányában a kedvezmények, ak-
ciók vagy különleges ajánlatok nem vonhatók vissza. Ez különösen vonatkozik a kedvezményes „FIX-tarifára“ is, 
amelyet az a&o honlapon lehet foglalni. Ennél nincs visszatérítés, a megtakarított költségek levonása már szerepel a  
kedvezményes árban. Az a&o GmbH ajánlja az ügyfélnek, hogy kössön utazás-lemondási biztosítást.  
Az ügyfél dönti el, hogy bizonyíthatja-e, hogy a fent említett követelés nem merült fel, vagy nem a követelt összegben  
merült fel. Az ott közzétett lemondási feltételek vonatkoznak a harmadik felek (például utazásszervezők) által végzett 
foglalásokra.

4b. § Csoportok (10 főtől): Lemondás, sztornózás, az a&o GmbH szolgáltatásainak igénybevétele nélkül lemondási határidők:

Amennyiben a szerződésben másképp nem állapodnak meg, a következő felmondási időket kell alkalmazni:

Csoportok 10* főtől:   Csoportok 20* főtől:
- ingyenes, legfeljebb 4 héttel az érkezés előtt  - ingyenes, legfeljebb 8 héttel az érkezés előtt
- legfeljebb 2 héttel az érkezés előtt 50%  - legfeljebb 4 héttel az érkezés előtt 50%
  a megállapodás szerinti teljes árat alapul véve  a megállapodás szerinti teljes árat alapul véve

- legfeljebb 8 nappal az érkezés előtt 75%
- legfeljebb 8 nappal az érkezés előtt 75% a megállapodás szerinti teljes árat alapul véve
a megállapodás szerinti teljes árat alapul véve - az érkezés előtti 7. naptól 90%
 - az érkezés előtti 7. naptól 90% a megállapodás szerinti teljes árat alapul véve a megállapodás szerinti teljes árat alapul 
véve

*Döntő tényező a foglalás maximális személyi létszáma.

4c. § Konferenciaszolgáltatások: Lemondás, sztornózás, az a&o GmbH szolgáltatásainak igénybevétele nélküli 
lemondás

- ingyenes, legfeljebb 7 nappal az igénybevétel előtt
- 6 – 2 nappal az igénybe vétel előtt a megállapodás szerinti teljes ár 30%-a - 1 nappal az igénybe vétel előtt a megállapodás 
szerinti teljes ár 60%-a
Az egyidejűleg lefoglalt szobák lemondási díja változatlan marad.

(2) Az ügyfélnek az a&o GmbH-val kötött szerződéstől történő visszalépéséhez az írásos formátum, és az a&o GmbH 
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írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a szerződésből eredő összeget akkor is meg kell 
fizetni, ha az ügyfél nem veszi igénybe a szerződéses szolgáltatásokat. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az a&o GmbH 
megsérti az ügyfél jogait, jogi és egyéb érdekeit, ha az ügyféltől már nem várható el, hogy betartsa a szerződést, vagy ha 
bármilyen más törvényi vagy szerződéses elállási joggal rendelkezik.

(3) Amennyiben az a&o GmbH és az ügyfél írásban megállapodtak a szerződés ingyenes felmondásának 
dátumáról, az ügyfél addig felmondhatja a szerződést anélkül, hogy az a&o GmbH kifizetési vagy kártérítési 
igényt indítana el. Az ügyfél elállási joga akkor jár le, ha nem él írásos formában az elállási jogával az a&o GmbH felé a 
megállapított időpontig, kivéve, ha az ügyfél visszalépése az 1. bekezdés 3. mondata szerint nem áll fenn.

(4) Az ügyfelek által igénybe nem vett szobák esetén az a&o GmbH-nak be kell számítania a szobák 
bérbeadásából származó bevételeket és a megtakarított költségeket.

(5) Az a&o GmbH dönti el, hogy bekéri-e a szerződésben megállapított díjazást, és a megtakarított költségek levonását 
készpénzben fizeti ki. Ebben az esetben az ügyfél köteles a szerződésben megállapított ár legalább 90%-át megfizetni. Az 
ügyfél dönti el, hogy bizonyíthatja-e, hogy a fent említett követelés nem merült fel, vagy nem a követelt összegben merült 
fel.

(6) Az a&o GmbH ajánlja az ügyfélnek, hogy kössön utazás-lemondási biztosítást.

5. § Visszalépés az a&o GmbH által

(1) Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. § 6. bekezdése szerint előzetesen befizetett összeget vagy 
előleget nem teljesítik az a&o GmbH által meghatározott megfelelő türelmi idő letelte után sem, akkor az 
a&o GmbH jogosult elállni a szerződéstől. Az a&o GmbH ezután eldöntheti, hogy kiállít-e sztornószámlát a  
4. § 1. szakasz bekezdésének megfelelően. Hasonlóképpen, az a&o GmbH sztornózásra jogosult, ha a korábbi 
foglalásokból fennmaradó összegeket nem fizették meg, emlékeztető után sem. Ugyanez vonatkozik arra az  
esetre, ha fennmaradó tartozások állnak fenn egy másik, fent említett üzemeltető társasággal szemben.

(2) Ezen kívül az a&o GmbH jogosult, objektívan indokolt okokból visszalépni a szerződéstől, például pl. ha vis maior vagy 
egyéb körülmények állnak fenn, amelyekért az a&o GmbH nem felelős, és azok lehetetlenné teszik a szerződés teljesítését; 
- a helyiségek rendelkezésre bocsátása hivatali megrendelések miatt nem lehetséges,
- ha szobákat foglaltak félrevezető vagy hamis információk megadásával az alapvető tényekről, pl. B. az ügyfél személyéről 
vagy céljáról,
- az a&o GmbH részéről megalapozottan feltételezhető, hogy a szállodai/elszállásolási szolgáltatások igénybe vétele hátrá-
nyosan befolyásolhatja az üzleti vállalkozás zökkenőmentes működését, a biztonságot vagy az a&o GmbH nyilvános hírne-
vét, anélkül hogy ez az a&o GmbH irányítási vagy szervezeti körének tulajdonítható lenne.
- az 1. § 3. bekezdésének a megsértése áll fenn.

(3) Ha az a&o GmbH indokoltan lép vissza, akkor az ügyfél nem jogosult a kártérítésre.

6. § Szobák biztosítása, átadása és visszaadása

(1) Az ügyfél nem jogosult bizonyos szobák rendelkezésre bocsátására.

(2) A lefoglalt szobák 15:00 órától vehetők igénybe a megállapodott érkezési napon. Az ügyfél nem jogo-
sult korábbi időpontban történő rendelkezésre bocsátásra. Azok a szobák, amelyekért nem történt előre fizetés, az  
ügyfél részére a megbeszélt érkezési napon 18:00 óráig lefoglalásra kerülnek. Ezt követően az ügyfélnek már nincs joga a 
lefoglalás fenntartására. Későbbi érkezés esetén, kérjük, feltétlenül értesítse a szállodát/szállót.

(3) A megállapodás szerinti elutazási napon az a&o GmbH szobáiban legkésőbb 10:00 óráig (hétfőtől  
péntekig), és 11:00 óráig (szombat, vasárnap + ünnepnapokon) ki kell takarítani, és rendelkezésre kell bocsátani azokat.  
Ezt követően az a&o GmbH a teljes listaár 50%-át kiszámlázhatja a szerződésen kívüli felhasználásért,  
a szoba késői elhagyásáért 18:00 óráig, és 18:00 órától kezdve pedig 100%-ot számíthat fel. Ez nem érinti az ügyfél  
szerződéses igényét. Azoknak a vendégeknek, akik egy vagy kétágyas szobát foglaltak közvetlenül az a&o weboldalán 
(www.aohostels.com), lehetőségük van “Late Check-out” (késői kijelentkezés) hozzáadására, amely  
meghosszabbítja a kijelentkezés idejét 14:00 óráig.

7. § Az a&o GmbH felelőssége

(1) Az a&o GmbH a körültekintő üzleti partner gondoskodásával felel a szerződés szerinti kötelezettségeiért. 
Az ügyfelek kártérítési igényei kizártak. Ez nem foglalja magában az élet, végtag vagy egészség sérüléseiből  
eredő károkat, ha az a&o GmbH felelős a kötelességszegésért, az egyéb károkat, amelyek az a&o GmbH  
szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén alapulnak, valamint a szándékos vagy  
gondatlanságból eredő károkat, amelyek az a&o GmbH szerződéses kötelezettségeinek megsértéséből 
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adódtak. Az a&o GmbH általi kötelezettségszegés egyenértékű a törvényes képviselőjével, vagy az ügynöki  
jogsértéssel. Amennyiben hibák vagy hiányosságok fordulnak elő az a&o GmbH szolgáltatásában, az a&o GmbH meg-
próbálja orvosolni a helyzetet, ha az ügyfél tudomására jut, vagy ha az ügyfél azonnal értesíti. Az ügyfél köteles  
hozzájárulni ahhoz, ami ésszerű számára a hiba elhárításához és a lehetséges károk minimalizálásához.

(2) Az a&o GmbH felel a törvényi rendelkezések szerint az ügyfél felé a behozott tárgyakért; a szobaár  
százszorosával a következőkért, de legfeljebb 3500,00 euró értékig, valamint a pénzért, értékpapírokért és 
értéktárgyakért 800,00 euró értékig. A pénz, az értékpapírok és az értéktárgyak biztonságosan tárolhatók  
a szálloda széfjében legfeljebb 1000 euró értékig. Az a&o 
GmbH javasolja ennek a lehetőségnek a használatát. A felelősség iránti igény megszűnik, ha az ügyfél nem  
értesíti azonnal az a&o GmbH-t, miután tudomást szerzett az elvesztésről, a megsemmisülésről vagy a károsodásról.  
Az a&o GmbH további felelősségére a fenti 1. bekezdés, 2 - 4. mondatai ennek megfelelően alkalmazandók.

(3) Amennyiben az ügyfél részére parkolóhelyet biztosítanak a szálloda/szálló garázsában, vagy a  
szálloda/szálló parkolójában, díj ellenében is, az nem eredményez felügyeleti szerződést. Az a&o GmbH nem felel  
a szálloda telkén parkoló vagy manőverezett gépjárművek, és azok tartalmának elvesztéséért vagy károsodásáért, 
kivéve a szándékosság és a súlyos gondatlanság eseteit. Az előző 1. bekezdés 2 – 4. mondatai ennek megfelelően  
alkalmazandók.

(4) A vendégeknek küldött üzeneteket, postát és áruküldeményeket gondosan kezelik. Az a&o GmbH gondos 
kodik azok kézbesítéséről, tárolásáról és - kérésre, díj ellenében - azok továbbításáról. Az előző 1. bekezdés  
2 – 4. mondatai ennek megfelelően alkalmazandók.

8. § Záró rendelkezések

(1) A szerződés módosítását vagy kiegészítését, a megbízások elfogadását vagy a szállodai/elszállásolási felvételt írásban 
kell megtenni. Az ügyfél által elvégzett változtatások vagy kiegészítések hatálytalanok.

(2) A teljesítés és a fizetés helye az a&o GmbH székhelye.

(3) A kereskedelmi ügyletekben - csekkek és átváltási vitái esetében is - kizárólagosan illetékes az a&o 
GmbH székhelyéhez tartozó joghatóság. Amennyiben a szerződéses partnernek nincs általános joghatósága  
Németországban, a joghatóság helye a mindenkori a&o GmbH székhely.

(4) Annak az adott országnak a működési jogát kell alkalmazni amelyben a mindenkori a&o üzleti vállalkozás székhelye 
van. Az ENSZ értékesítési törvényének és a kollíziós jognak az alkalmazása nem lehetséges.

(5) Ha a szállodai/elszállásolási felvételre vonatkozó ezen általános szerződési feltételek egyes  
rendelkezései hatályon kívüliek, vagy érvénytelenek, vagy érvénytelenekké válnak, akkor ez nem érinti a fennmaradó  
rendelkezések hatályát. Ezen túlmenően a törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(6) Az a&o GmbH minden tekintetben elhatárolódik a megkülönböztetéstől, a radikalizmustól, az erőszaktól  
és az idegengyűlölettől, és fenntartja a jogot, hogy ne szállásoljon el olyan személyeket, akiktől el távol áll.

Utolsó változtatás: 2020.05.25.



aohostels.com


