
UNI-HOTEL Diákotthon
3515 Miskolc-Egyetemváros, Pf.: 21.

Telefon: +36-46-560-250,  Fax: +36-46-560-251
Web: http://www.uni-hotel.hu,  E-mail: szallas@uni-hotel.hu

Köszöntjük az UNI-HOTEL Diákotthonban!

Örömünkre szolgál, hogy vendégül láthatjuk, röviden tájékoztatjuk házunk szabályairól, néhány hasznos 
információval szolgálunk, hogy ezzel is kényelmesebbé tegyük az itt tartózkodását.

 Amennyiben a szoba elfoglalásakor a lakóegység állapotában és/vagy a berendezési tárgyaiban sérülést
tapasztal, azt kérjük, jelezze a „Leltár és állapotfelmérő lapon”.

 A Diákotthon igazgatósága csak a recepción található széfben elhelyezett értékekért vállal felelősséget. 
 A szinteken a mosóhelyiségben elhelyezett mosógépek díjmentesen vehetők igénybe. Vasaló használata

a  mosó-,  szárító-,  vasaló  helyiségben  elhelyezett  állványon  megengedett.  A  mosószoba  kulcsa  a
recepción kérhető. Vasaló a recepción díjmentesen igényelhető.

 Az épület védelmére automatikus gyengeáramú tűzészlelő- és jelzőrendszer került kiépítésre. A védelmi
rendszer elemeinek kiiktatása, a tűzgátló ajtók lezárása, kitámasztása, kiiktatása tilos. 

 A menekülési útvonalak leszűkítése, eltorlaszolása szigorúan tilos! 
 Az épületben zártláncú videó rendszer működik.
 A hotel Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata a www.uni-hotel.hu webcímen érhető el.
 Az épületben tilos a dohányzás! Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad (az UNI-HOTEL főbejárata

előtti dohányzásra kijelölt téren). 
 Kérjük, a berendezési tárgyak állagának a megóvását és a rendeltetésszerű használatát. A szobát tilos

átrendezni és onnan berendezési tárgyakat kivinni!
 A teakonyhai beépített főzőlapot, csak állandó felügyelet mellett szabad használni.

Rendellenes  használat  esetén,  Ön,  a  beépített  automatikus  tűzjelző  rendszer  működtetésével  a
Tűzoltóság  indokolatlan  riasztását  eredményezheti.  Tájékoztatjuk,  ha  a Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság a téves riasztásból adódó kivonúlás költségének a megtérítését kéri, annak díját a tilalom
megsértőjére átterheljük. 

 A hotel ablakpárkányait – különös tekintettel a külső ablakpárkányokra – tárolási célra felhasználni nem
szabad. Az ablakból különböző tárgyak kidobálása szigorúan tilos!
A hotel ablakaiba, és a felszerelt védőkorlátokra különféle tárgyakat, élelmiszert kifüggeszteni, kikötni
balesetveszélyes és tilos! 

 Az ablakpárkányokra,  és  a  védőkorlátokra  felülni,  azokból  kihajolni,  a  kiesés  veszélye  miatt
szigorúan tilos! 

 Felhívjuk  a  figyelmét  arra,  hogy  a  szobai  bejárati  ajtót  zárja  be  biztonsága  érdekében.  Kérjük,  a
szobakártya elvesztését jelentse be a recepción!
A hotelből való távozáskor szíveskedjen a szoba ablakát és ajtaját bezárni.

 A mágneskártya elvesztése, törése, repedése stb. esetén kártérítés fizetendő, amely összege 1.500,- Ft/
kártya. A diákotthonból való kilépéskor a mágneskártya recepción történő leadása nem kötelező /azzal a
kiköltözéskor, (leszereléskor) kell elszámolni/

 A hotel épületébe állatot behozni tilos!
 A hotelben 24 órás Recepció- és biztonsági őrszolgálat működik.
 Tilos minden olyan magatartás, amely a lakókat zavarja.
 Turisztikai információs anyagokat a recepciós pultnál talál.
 Szolgáltatásaink:

A recepción  díjmentesen  igényelhető:  vasaló,  hajszárító,  ruhaszárító  állvány,  lázmérő,  varrókészlet,
kül,- és beltéri játékok (pl.: lengőteke, kerti sakk, labdák, tollas labda, társasjátékok, stb.) TV nézési
lehetőség, a B épületrész 4. emeleti termében található (kulcs a recepción átvehető).
A recepción kedvezményesen vásárolható belépőjegy a Barlangfürdőbe, a Tapolcai Strandfürdőbe, a
Kalandtúra Parkba, a Bobpályára. A recepción vásárolható Miskolc Pass Turisztikai Kártya, Miskolc
termékek, Youth Hostel Kártya, helyi vonaljegy. 
A Murphy’s Irish Pub Étteremben az étel- és italfogyasztásból a vendégeink - 20% kedvezményben
részesülnek.  (Szállodánktól  gyalogosan  3  percre  található.)  A  kedvezmény  igénybevételéhez  a
recepción kiállított kupon szükséges.
Vendégeinket a Nonstop taxi kedvezményesen szállítja (taxi rendelés a recepción).
Masszázs: B épület I. emelet; könyvcsere lehetőség: B épület III. emelet; napozóterasz: B épület V.
emelet;  szolárium: A/2 épület földszint; Uni Gym: B épület földszint;  Menta Bar és Gasztro: A/2
épület földszint.

Házirendünk tájékoztató jellegű. Kérjük, további információért forduljon a Recepcióhoz.

            Káelné Kovács Rita
                  UNI-HOTEL Diákotthon 
                                   menedzser 

http://www.uni-hotel.hu/

