
MHVİİ KONAKLAMA SÖZLEŞMESi 

• Rezervasyonsuz gelen müşterilerimiz giriş yapamamaktadır, 
• Rezervasyonuna gelmeyen müşterimizin kaporası iade edilemez. kaporası yatırılan rezervasyon günü ve sonrasındaki günler 

otomatik olarak iptal olur. 
• Müşteri yapacağı ekstra harcamaları peşin öder 
• Konaklama üniterlerinden faydalanmak isteyenlere, kimlik bildirme kanununa göre işlem yapılır ve girişte konaklama belgesi 

düzenlenir. Müşterilerimizin yanlış bilgi vermelerinden dolayı yaşanabilecek hukuki sorumlulukları müşterilerimiz peşinen kabul, 
beyan ve taahhüt etmiştir. Bu durumdan dolayı oluşabilecek harcamaları da müşteri karşılayacaktır. 

• İşletmemiz tesislerinde evcil hayvan kabul edilmemektedir. 
• Konaklama alanında (ev ya da çadır) kişisel eşyaların bırakılması yasaktır. Bırakılan eşyaların herhangi bir kayıp, çalınması, hasar 

vb. durumlarında işletmemiz sorumlu değildir. 
• İşletmemiz müşteri tarafından konaklama ve genel alanlarda verilen hasarlardan, tahribatlardan ve/veya kaybolmuş parçalardan 

dolayı oluşan maddi, manevi kayıpları tazmin etme hakkını saklı tutar, 
• İşletmemizde konaklama süresinin son bulduğu müşterilerimizin çıkışta anahtarlarını sorumlu çalışanlara teslim etmek 

zorundadır. 
• Evlere giriş saatimiz 14:00 çıkış saatimiz 11:00’dir. 
• Çadır alanına giriş 09:00 ile 19:00’dır. 
• Evler çocuk dahil toplam 5 kişiliktir, müşterilerimize ekstradan yastık ve yorgan takviyesi yapılamamaktadır. 
• Çadır alanına araç park etmek yasaktır. 
• 18 yaş altı müşterilerimiz ebeveynleri yanında olmadan kayıt yaptıramazlar. 
• Aileler 18 yaş altı engelli bireyler üzerinden indirimli kayıt yaptıramayacaktır, 
• Tüm kamp alanı sınırları içerisinde ateş yakmak kesinlikle yasaktır. 
• Çadır alanında konaklama yapan müşterilerin çadır kartlarını çadırın üzerinde bulundurmaları zorunludur. 
• Çadır ve karavan konaklamalarında gazi ve en az %40 engeli bulunan vatandaşlarımıza %50 indirim uygulanmaktadır. Engelli 

indirimi sadece kartı olan şahısların kendisine yapılacak, akraba ve yakınları bu indirimden yararlanamayacaktır. 
• Çadır kartları bulunmayan konaklayıcıların bir kez uyarılmanın ardından sözleşmesinin fes edilip çıkarılması işletmemizin yasal 

hakkıdır. 
• Rezervasyon yapılan çadır alanı dışında çadır kurmak, alan ihlali yapılması kesinlikle yasaktır. 
• Çadır alanına giriş yapan müşterilerimizin saat 00:00 dan sonra kamp alanında araç ile gezmeleri yasaktır. 
• otopark alanları dışında çadır alanında park yapılması kesinlikle yasaktır. 
• Sezonluk çadır yada karavan ücreti ödeyen müşterilerimizin sezon boyunca (bir sezon 184 gündür) ödeyeceği ücret peşin olarak 

temin edilmektedir. Aksi bir istisnayi durum uygunlanmayacaktır. 
• Sezonluk çadır /karavan müşterilerimizin ücreti sabit olup, sezon boyu(184 günü) tamamlamasalar bile kendilerinden sabit ücret 

(10.000-12.000 tl) temin edilecektir. 
• Sezonluk çadır/karavan alanı kiralayan müşterilerimizin her birine süzme elektrik saati tahsis edilecektir. 
• Sezonluk konaklayan müşterilerimiz  kendilerine tahsis edilen süzme saatlerde meydana gelecek hasar, kayıp vb (teknik sorunlar 

hariç) durumlardan sorumlu olduklarını kabul ve beyan taahhüt etmiştir. 
 

NOT: Bu sözleşme müşterilerimizin rezervasyon yada ödemelerinin tamamına gerçekleştirdikleri andan itibaren devreye girecek, 
işletmemizden ayrılmaları ile sona erecektir. Sözleme süresi boyunca doğacak ihtilafların çözümünde  müşterilerimiz MUĞLA 
mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt etmiştir. 

 


