Hello! Good morning, good evening!( general greeting Ált. üdvözlés): jó reggelt, jó estét! Do
you speak English? Beszél angolul?
Tud magyarul ? Do you know Hungarian ? Only a little. Csak egy keveset.
Hányan vannak ? How many people are you ? We are two. Ketten vagyunk.
I am alone. Egyedül vagyok. Do you need a room? Yes,I do,a double room with a private bath.
Szüksége van szobára? Igen, egy kétágyas szobára külön fürdőszobával. We have free rooms
in the centre. /in the language used by guests coming from the surrounding countries/ Vannak
szabad szobáink a belvárosban. In correct English :We have rooms available in the downtown.
How many persons are you? Hányan vannak? How many rooms do you need? Hány szobára
van szükségük? When do you want accommodation? Mikor kell Önnek szállás?
Két hét múlva. In two weeks. Please visit our web site to find all information in 17 languages.
Kérem látogasson el a honlapunkra, ahol tizenhét nyelven minden információt megtalál. You
can make an inquiry or booking only through the web site. Érdeklődni és foglalni csak a
honlapon tud.
Kérem csengessen fel a City Centre Apartments gombbal három-négy másodpercig és várjon
két-három percet a kapu előtt..
Please ring the bell City Centre Apartments office 3-4 seconds and wait 2-3 minutes in front of
the gate/front door/. What is you name, please? Szabad a nevét ? Which country are you
from? Melyik országba való? Az irodánkban a Szentkirályi utca 5-ben találkozhat a
kolléganőmmel. You can meet my assistant at Szentkiralyi utca 5 in our office.She is now there
until 10 p.m. Ő este 10-ig ott van. Where are the rooms ? Hol vannak a szobák ? They are in
the same building. Ugyanabban az épületben találhatók.Are you with a car? Autóval van?
We want a room. Szobát szeretnénk. For how many persons? Hány személyre? We want
accommodation. Szállást szeretnénk. For how many persons, how many rooms? When do you
want? Mikorra szeretnék ? Now. Most. This evening. Ma este. Tomorrow. Holnap. Friday
evening. Péntek este. Monday morning. Hétfőn reggel. We would like to have two double
rooms in the centre in the same apartment.
2 kétágyas szobát szeretnénk a belvárosban egy lakásban (ugyanabban a lakásban). We have
rooms available. I offer you three possibilities: The best one is one apartment only for you : 2
rooms , two bathrooms and one kitchen in the centre. What is the price for such an
apartment : 17800 Ft. for 4 persons per a night if you do not need breakfast, watched parking
site. A legjobb lenne számukra egy lakás 2 szobával és 2 fürdőszobával egy konyhával. Mi
lenne az ára egy ilyen lakásnak ? 17800 Ft 4 főnek egy éjszakára, ha nincs szükségük
reggelire, és őrzött parkolóhelyre. If this is expensive , we have a cheaper option: ha ez
drága , van egy olcsóbb választási lehetőség : egy két szobás és egy fürdőszobás apartman a
harmadik emeleten. Lift nincs.
One apartment with two rooms and one bathroom on the third floor. Ez 16800 Forintba kerül
egy éjszakára. This is 16800 Ft per a night .
Van még egy kis 40 m-es kétszobás egyfürdőszobás lakás 16000 Forintért.
There is another cheap 40 m2 apartment with two rooms and one bathroom for 16 000 Forint
on the first floor.
Csak egy kétágyas olcsó szobát kérek.I want just a cheap room for two people. One double
room with shared bath in this building in the centre, near the metro 2 Astoria station. The
price is 10000 Ft.
Egy kétágyas szoba közös fürdőszobával ebben az épületben a belvárosban az Astoria metro
megálló közelében.
How much is 8400 foriont in Euro : about 32,3 Euro for both of you.
You can see the current exchange rate of the K and H Bank through this link at our web site.
A K és H Bank jelenlegi valutaárfolyamát a honlapunkon ezen a linken keresztül nézheti meg.
Is this per a room or for each person ? Ez a szoba ára vagy személyenkénti ár ?
This is the room price for both of you, not per persons.
Will you stay only two nights ? Két éjszakát marad ? In this case we can give you only a room
with bathroom, because we have reservation for that room with shared bathroom.
Ebben az esetben csak különfürdőszobás szobát tudunk adni, mert a közös fürdőszobás
szobára foglalás van holnaptól.
How much is it ? Mennyiben kerül az ? 8900 Ft. Eight thousand nine hundred Ft.
All right we will take it. Rendben van, kivesszük azt.
Holnaputánb hány órakor utaznak el ? What time will you leave the day after tomorrow ?

Around 5 in the afternoon. Délután 5 óra körül. Kijelentkezés nálunk reggel 10.30-ig van.
Check out time is at us 10.30 a.m. But we can deposit your luggage for 300 Ft. per piece.
De megörizhetjük a csomagjait 300 Ft per darab per nap dijért.
Négy főnek mit ajánl ? What do you recommend me for four people ?
You can have an apartment with two rooms and each room has the bathroom inside the room.
Kaphat 2 szobás lakást, mindkét szobában saját fürdőszobával. Nobody else will be in the
apartment. Senki más nem lesz a lakásban. I think this is the best option. Azt hiszem ez a
legjobb lehetőség(választás). Can we have a look? Megnézhetjük? Yes. Igen.
Can we see the rooms first? Megnézhetjük a szobákat előbb? Certainly , Sir. Természetesen
Uram.
Where are you now ? At the airport. At which one ? Melyiken ? A Ferihegyi repülőtéren. OK,
but there are three. The one is called 2/A and the other one 2/B If you fly with MALEV you
arrive always at 2/A. The old airport is Ferihegy 1.I can call you a taxi. The last price was 3300
Ft from the airport to the apartment.
Hívhatok önnek egy taxit. A legutolsó ár 3300 Ft volt egy taxira a repülőtérről a lakásig a
Nemzeti Taxival . Kérem irja egy papirlapra City Centre Apartments és menjem a kijárathoz
az épületen kivülre a rendelt Taxi táblához. Please write City Centre Apartments on a sheet of
paper and go to the exit of the building to the sign “rendelt taxi “. Varja a taxivezetőjét, aki
szinten a mi cégünk nevével várja Önt. Please wait for the taxi driver/ in the USA : cab driver /
who will also have a peace of paper with our company's name in the hand.He will drive you to
the address. Ő elviszi a cimre. Munkatársnőnk fogja várni a cimen/ a lakásban/. Our assistant
will wait for you at the address/in the apartment/. Where are you now? We are at the airport.
A repülőtéren vagyunk. Please, take the minibus to the address Szentkiralyi utca 5. Near the
metro station Astoria.
Kérem menjen a minibusszal a Szentkirályi utca 5-be. My colleague will be waiting for you in
the office in Szentkiralyi utca 5. Please ring the bell City Centre Apartments office/iroda 20-as
kód and wait outside of the building for us.
She will be there until 10 p.m. (ten p.m. ). She has the mobile phone: 06-30-2429427 with
her. What is your name, please? Szabad a névét ! Where are you calling from? Honnan
telefonál? I am calling from Budapest from the street, public phone (pay phone). What is the
number of your phone? Budapesten az utcáról) nyilvános telefonfülkéből hívom. Mi a
telefonszáma? We call you back in 1-2 minutes. Visszahivjunk 1-2 perc múlva.The phone
number is three, two, one, eight, o, seven, five.I have to talk to the manager. Please wait five
minutes at the public phone. I am calling from America. I want to have some information
about your hotel.Amerikából hivom.Tájékoztatást kérek a szállásukról.
Van internetje ? Do you have internet access ? Yes. Then please visit our web site . akkor
kérem látogasson el a honlapunkra.
No, I do not. Nem, nincs.Do you have a fax number, or E-mail address? Van faxszáma,vagy email cime? We can send you a price list.Küldhetünk árjegyzéket.
Do you have internet access ? Van internetje ? Please visit our web site.
Do you have the address of it ?
A legegyszerűbb lenne a honlapunkra ellátogatni. Megvan a cime ?
How many persons will you be ? Hányan lesznek ? The room price is not per person per a
night...A double room costs 8400, 8900 or an independent apartment with cable TV we call it
studio 10900 Ft for two people per night. Ez a szoba ára. This is the room price. You can
decide in Budapest, which one you take. Budapesten is eldöntheti, hogy melyiket veszi ki. Will
you arrive by train ? Vonattal érkezik ? Hány órakor ? What time will you arrive ? I will be at
Keleti train station at 17.30 (seventeenthirty). A Keletibe érkezem 17.30-kor. Please print it out
from our web site how to find us and take with you.
Kérem nyomtassa ki a honlapunkról hogyan jut le hozzánk és hozza magával.
I fly to Budapest. Repülővel érkezem. Please call us from the airport upon your arrival. Kérem
hivjon fel a repülőtérről érkezéskor. We will tell you the exact address ,where you can take a
minibus or taxi. Közölni fogjuk a pontos cimet ,ahová taxival vagy minibusszal mehet. If you
take a minibus please ask the assistant of the minibus service to call us.Ha minibusszal jön
,kérje meg a minibus service munkatársát, hogy hivjon minket fel telefonon. Neki mondjuk be
a cimet, ő könnyebben érti meg. We will tell her the address, she will understand it easier. Do
you also have our mobile number ? Megvan Önnek a mobilszámunk is ? No, I don’t. Can you
give me also this number please ? Certainly, Madam,(Sir). Természetesen Hölgyem(Uram) !
When you call us you need a phone card or 100 Forint coins.Telefonkártyára vagy 100 Forintos

érmékre van szüksége. Do you have a reservation ? Helyfoglalása van ? Yes ,I do. I have it for
Szentkirályi 5.I.11/3.My name is Wagner. I see. Can you meet me there in 25 minutes? Igen,
van.Az Szk 11/3-re.Wagner a nevem.Találkozhatunk ott 25 perc múlva? Certainly, we can.
Természetesen találkozhatunk. Hello ! Is this City Centre Apartments ? Üdvözlöm ! Ez a
C.C.A. ? Hello! Yes, it is. Do you have any vacancies for this evening (weekend) ? Van helyük
ma estére(hétvégére)? For how many people ? Hány személy részére ? There is two of us.
Ketten vagyunk. Do you like to have one or two rooms ? Egy van két szobát kérnek? Just a
double room. Csak egy kétágyas szobát. With private bath or with shared bath( two rooms
shared a big bathroom and an extra toilet)? Külön fürdőszobával vagy lehet két szobának egy
közös fürdőszobája is ? We ’ll take one with bath please. Egy külön fürdőszobásat kérünk. The
double room costs 8900 Ft, but until 21st August 10 % season surcharge shoould be added.
Is this a price per person ? Ez személyenkénti ár ? Oh, no. This is the price for both of you per
night. Can I see the 8900 Ft one please. Sure. What time can you go to our office ?
Megnézhetem a 8900 Ft-osat. Persze. Hány órára tud az irodánkba menni ? In about 30
minutes. All right. Somebody will be waiting for you until 10 p.m. Valaki várja este 10 óráig.
Do you know where it is ? Tudja hol van ? Yes. I was there two months ago. It is near Rakoczi
ut close the Spar supermarket. That is correct ! Pontosan ! Thank you for calling us !
Köszönöm ,hogy hivott minket !
Hello ! I am interested in an apartment or a room with private bath in the centre. Üdvözlöm!
Érdeklődöm egy lakás vagy egy fürdőszobás szoba iránt a belvárosban. You have sent me a
fax. Is number 3 available( vacant )? Küldött nekem egy faxot. A 3-as számú szabad ? How
many persons are you ? Hányan vannak ? We are 4 people. We need two rooms. Négyen
vagyunk 2 szobára van szükségünk. Number 3: Dohány utca is occupied now. A 3-as lakás
most foglalt. But we can give you another one in the same area near the metro station Astoria
at the same price at Szentkirályi utca. De tudunk adni egy másikat ugyanazon a környéken az
Astoria metro megálló közelében ugyanabban az árban. Where (when) can I meet you ?
Hol(mikor) találkozhatok Önökkel ? Are you with a car? Kocsival van ? Yes. I am . Where are
you now ? I am calling you from the petrol station at M 1 about 70 km before Budapest. Please
drive on M 1 to the centre drive over the Elisabeth- bridge Erzsébet híd. Keep on driving
straight ahead , passing by the hotel Astoria. After the crossing turn into the second little
street to the right. First one is called Puskin,it is a one-way street,where you cant drive in. The
second one is Szk. Egy 70 km Budapest előtti benzinkútról hivom az M 1-ről.Kérem hajtson az
M 1-esen Bpre a belvárosba az Erzsébet hídon át. Egyenesen az Astoria szálló mellett keresztül
a kereszteződésen majd utána a második kis utcába jobbra térjen be.Az első Puskin utca,ami
egyirányú,ahová nem hajthat be. A második a Szk. Where can I leave my car ? Hol hagyhatom
a kocsim? We have a watched parking site 2-3 minutes walk from your apartment. Van őrzött
parkolónk 2-4 percre gyalog a lakásától. How much is it? 2500 Ft per a day. If you decide it,
arrange it with our assistant. Ha eldöntötte, hogy kell, akkor intézze el a kolléganőnkkel.
Whom shall I pay ? You pay our assistant in the apartment. You don’t need to come to our
office. It would take too much time. Kinek fizessek? A kolléganőnknek a lakásban. Nem kell
ezért az irodánkba fáradnia.Túl sok időt venne igénybe. Can I meet your assistant at twelve o’
clock ? I am sorry we are always busy at that time. Would 13 hours , 1 pm. suite you ? It all
right. 1 p.m. in the apartment… Do . Találkozhatok a kolléganőjével 12–kor? Sajnálom, de
akkor mindig elfoglaltak vagyunk. Alkalmas lenne Önnek 13 óra délután 1 óra ? Rendben du.1kor a lakásban .. cimen.
Hello! My name is Higgins. I stayed near the metro 2 station Astoria some weeks ago. Do you
have a double room there available ? Higginsnek hivnak. Néhány hete az Astoria metromegálló
közelében laktam. Van most kétágyas szobája ott szabad ? Certainly , we have. Please go to
our office near the metro 2 Astoria station Szentkiralyi utca 5. But please ring the door phone
City Centre Apartments office /iroda the right column in the bottom row. Press it 3-4 seconds
and wait for us 2 minutes outside of the house. If she is not in the office , she might be
cleaning the apartment on the third floor. But she has a pager, which beeps 2 minutes after
you have press the office ’s door phone.Please do not enter the house before you have
contacted us ! De előtte csengessen fel a kaputelefonnal a City Centre Apartments office /iroda
20-as kóddal és várjon ránk 2 percig. Ha nincs az irodában akkor lehet, hogy a kolléganőnk
most a harmadik emeleten takarit. Van nála egy pager, ami jelez a csengetés után két perc
múlva. Kérem ne lépjen be az épületbe mielőtt velünk nem beszélt. Have a look ! You should
can pay for it, only if you like it! Nézze meg ! Csak akkor fizesse ki ,ha tetszik Önnek. What is

the price of a double room with bath there? Mi az ára egy kétágyas fürdőszobás szobának ott ?
8900 Ft how much is in in USD ? The exchange rate is today 1 USD equals 191 ft. So it is 46.6
$.Most of the rooms have cable TV, so they cost 8900 forint and the deposit is 40 Euro.A
legtöbb illyen szobánk kábel televizióval felszerelt, igy ezek 10800 forintba kerülnek. De a
kaució 40 Euro. But we ask you to pay a deposit for the keys. You get a receipt for it. We will
return the deposit at your departure on the last morning. Azonban kérjük, hogy fizessen 40
USD kauciót is a kulcsokért elismervény ellenében. A kauciót az utolsó reggel visszaadjuk.
Good evening ! I wonder if you have accommodations?
Jó estét ! Érdeklődöm, hogy van-e szállásuk ? For how many persons ? Hány személyre? I am
alone (one person).Egyedül vagyok(egy személyre). Do you need an independent apartment
or just a room with bath? Különálló lakást kér vagy csak egy szobát külön fürdőszobával? Just
a room. Csak egy szobát. Where ? I will take a flight tomorrow morning. Holnap reggel repülök
el. What time ?
Ten thirty in the morning. Hánykor? 10.30-kor délelőtt. The best would be for you near Astoria.
A legjobb lenne Önnek az Astoria közelében. How much is a double room there ? Mennyibe
kerül egy kétágyas szoba ott? We have a room with bath and cable TV for 8900 Ft or not with
private bath(inside the room) for 8400 Ft.But you can see both before you decide. Can I get
the address please ? Megkaphatom a cimet ? Where are you now ? I am at the airport. I can
also tell you now: Szk 5.Mibe kerül egy egyágyas szoba : fürdőszobás szoba 7600 Ft nem
külön fürdőszobás szoba 7300 Ft. Mindkettőt megtekintheti, mielőtt eldönti,hogy melyiket
veszi ki. Hol van Ön most ? Most a repülőtéren vagyok.Where are you now ? At the airport . At
which one Ferihegy 1, 2/A or 2/B ?. What is the price for a single room ? With bath 7600 with
shared bath 7300 forint. You can see both before you decide. Where are you now ? At the
airport. At which one ? Ferihegy 1, 2/A or 2/B ?
We are five people. We want two rooms at the same place. Öten vagyunk.2 szobát kérünk egy
helyen. We can offer you two possibilities. The first one in Szk utca but there are 3 rooms in
the apartment , or you can get an apartment only for you 2 rooms each with private bath. Do
you need 3 rooms or only 2 rooms.
We want the cheapest. Then you can get a five bedded room. That is only 15000 forint about
57,7 EUR per a room. How much would be 2 rooms ? One independent apartment with two
rooms each with bath 20900Ft about 80,4 Euro per night. Can we take that one? Yes, certainly.
How do we get there? Hogyan jutunk oda ? Where are you now ? We are now at train station
Déli.(South).Please take the metro 2 from Déli to Astoria. Walk along Rákóczi út in direction of
Keleti pu yellow building in the middle of the road in a far distance. You will find it on the right
side second street after modern glass office building. Hold on ! I am calling my assistant on the
other line. She will be there in 40 minutes. If you arrive there earlier that her please wait at
the gate(front door). Kérem tartsa a vonalat. A másikon hivom a kolléganőm. Ő ott lesz este
10 óráig. She will be there until 10 p.m.
Do you remember us ? We stayed in the same apartment last December.We are from Zagreb.
My name is Custovic. How are you ? Is everything fine with you ? Yes , sure. I am pleased to
hear it ! Hogy van ? Minden rendben van Önöknél ? Igen természetesen. Örömmel hallom ezt .
Hello !Is this City Centre Apartments ? Yes ,it is. What can I do for you? We stay in your
apartment. In which one? Melyikben ? We are students from USA , we study in Debrecen. I
want to ask you : can we stay another night at your place ? Yes, sure. Please go to our office
in the ground floor or find our assistant in the building and pay her/him?
Thank you. What time will you be leaving tomorrow? Until what time can we stay in the room ?
Until 10.30. OK, then we will leave at 10.30 the day after tomorrow. Can you recommend us a
good restaurant? A Hungarian one ? Yes. Please go to Kárpátia.It is at the other end of Váci
utca at Ferenciek tere.It is really good.Gipsy music, and tasty food. Is it expensive ? No. For
this quality not ! But if you want a less expensive one please go to Kispipa étterem or to
Mozaik nearby.Take a taxi ! It is well known for good food !
Tud ajánlani nekünk egy jó éttermet? Egy magyaros éttermet ? Igen. Kérem menjenek a
Kártpátiába! Az valóban jó! Cigányzene és ízletes ételek. Drága ? Nem. Ezért a színvonalért
nem ! De ha egy olcsóbbat(szó szerint kevébbé drágát) szeretne, akkor menjen a
Bali Caffe-ba, Kispipába, vagy a közeli Bástya Bisztróba.Közismert jó ételeiről . I like this room
your assistant showed me, but I don’t have cash to pay with. Can I pay with a (credit) bank
card? I am sorry this lady has just started to work here. She doesn’t know how to use this
machine. But she will go with you to an ATM nearby. Anyway we could accept only embossed
credit card. There you can get Hungarian money and you can pay her there. Tetszik nekem a

szoba, amit a kolléganője mutatott, de nincs nálam elég készpénz. Fizethetek
bank(hitel)kártyával? Sajnálom, de a kolléganőm csak most kezdett el nálunk dolgozni és nem
ismeri a készüléket. De elmegy Önnel és a közelben lévő bankjegykiadó automatánál felvehet
magyar pénzt.Azonnal fizethet is vele ott. I don’t have enough money for the deposit. Can I
leave my driving licence there? If you leave 20 USD+ your driving licence, it will do. Nincs elég
pénzem a kaucióra. Itt hagyhatom a vezetői engedélyem? Ha 20 USD és a vezetői engedélyt
odaadja, akkor azzal megelégszünk.
Can you give my assistant back, please ? Kérem adja vissza telefont munkatársamnak.
Thank you ! Have nice stay ! Take care of your passport and money !Keep them in your inside
pockets! There are many pick-pockets from abroad/Kosovo and Romania /. Please read the
rules for the guests. There are lots of important information there.
Kellemes tartózkodást ! Kérem vigyázzon útlevelére és a pénzére ! Sok zsebtolvaj van
Koszovóból és Romániából. Kérem olvassa el a házirendet! Rengeteg fontos információ van
benne. Can you tell your assistant that we want to pay for one night only. Certainly , Madam !
What time will you leave on the last morning ? Hány órakor utazik el ? I have a train at 10 o ’
clock. So I have to leave at 9.15. It is all right.
We are working from 8 a.m. So somebody from us will be here to return the deposit and get
the keys back from you.
10-kor van vonatom. Tehát 9.15-kor kell elhagynom a lakást. Rendben van. Mi reggel 8 –tól
dolgozunk.9.15-kor valaki itt lesz, hogy a kauciót visszadja és a kulcsokat átvegye Öntől. Can
you call us a taxi please ? Kérem hivjon egy taxit ! Do you need it now ? Most van szüksége
rá? No, tomorrow in the morning at 8.20.Where do you go ? We want to go to the airport.
Holnap reggel 8.20-ra.Hová mennek? A repülőtérre. Please wait for the Nemzeti Taxi . The
price is 3300 Ft. Can I make a reservation for a double room at this place for next Sunday? Are
you sure that you will come ? Yes. Foglalhatok egy kétágyas szobát jövő hét vasárnapra ?
Biztos benne, hogy jönni fog ? Igen. Then you can pay for the first night to my assistant now.
She gives you a bill, which says it is for next Sunday. Akkor kifizetheti a kolléganőmnek most
az első éjszakát. Ő ad Önnek egy számlát, amin szerepel ,hogy jövő hét vasárnapra fizette ki.
Where will be my room then ? Hol lesz a szobam ? Maybe the same room, but in the same
building. Talan ugyanaz a szoba , de ugyanabban az épületben. But for sure in Szentkirályi
utca 5 . De biztosan szemben a Szk 5-ben. What time will you arrive? I come by car. Please
call us about an hour before you get to Budapest, or you can drive to our office ?
Please wait for her. Kérem várja meg ! Thank you for your patience ! Köszönöm a türelmét !
Can she order a taxi for me ? Yes , she can. But where do you want to go by taxi ? De hova
akar menni a taxival ? I go to the airport. A repülőtérre. The taxi will arrive in 5 minutes after
the phone call. Do not worry ! You will catch your plane ! A taxi a hivástól számitva 5 percel
belül megérkezik. Ne aggódjon ! Nem kési le a repülőgégét ! How long does the taxi go to the
airport ? It depends on the traffic , but in 35-45 min. for sure . A forgalomtól függően , de
biztosan 35-45 perc alatt.
Please go with your luggage out of the building now and wait for the taxi there. The driver
cannot wait for you. Kérem most menjen ki a csomagjával az épület elé és ott várjon. A
taxisofőr nem várakozhat
My name is Wisniewski I am coming from Poland. I have reservation. Hello !
You are welcome to us. Did you arrive by car ? Isten hozta ! Autóval érkezett ? Van valaki a
kocsiban ? Is somebody in the car ? No. One of you should go to the car and wait inside.
Egyiküknek az autóhoz kellene mennie és az autóban várakoznia.You have to pay for the
parking until 8 p.m. Este 8 óráig kell a parkolásért fizetni. After you have arranged your
apartment, I suggest you to leave your car at a watched parking site nearby. You will pay at
us 2500 forint. On the spot you pay 5500 per a day..Miután elrendezte az apartmanját,
javasolom, hogy a kocsiját a közeli őrzött parkolóhelyen hagyja. Nálunk fizet 2500 forintot, de
ha a helyszinen 5500 forintba kerül naponta. You will get a magnetic card. Please give the card
to the ward at the parking site,who will open the barrow with it in the office and gives you the
card back.
Adja oda a parkolóőrnek a kártyát, aki azzal az irodában kinyitja és visszaadja önnek. The
deposit for the card is 3000 Ft. A kártya kauciója 3000 Ft.
Good morning ! Jó reggelt !
I want to leave now and get my deposit back. El szeretnék utazni most és visszakapni a
kauciómat. Which apartment did you stay in ? Melyik apartmanban lakott ? Just over you.

Maguk felett. Wait a second please. I will go with you to check the apartment. Kérem várjon
egy pillanatot. Megyek Önnel a lakást megnézni. The apartment is OK, az apartman rendben
van. Please give me your receipt and the keys. Kérem adja az átvételi elismervényét és a
kulcsokat. How many keys did you get ? Hány kulcsot kapott ? Egyet. One. But at the receipt is
written 2 sets of keys. I am sorry , here is the second set, too. Elnézést itt van a másik is.Here
you are the deposit 40 Euro.
Kérem fogadjon el egy kis reklámajándékot az elérhetőségeinkkel. Please accept a small
present with our address and web site etc. You can choose between a ball pen or a beer bottle
opener. Választhat egy sörnyitó vagy egy golyóstoll között.
Thank you for your stay and have a nice journey. Köszönjük, hogy nálunk szállt meg. Jó utat
kivánunk !

