
HOTELS I SUITES I EVENTS

SIK SORULAN SORULAR

S: Kiramı yabancı para biriminde ödeyebilir miyim?
C: Evet, Euro ve Amerikan Doları para birimlerini de kabul edilmektedir.

S: Güvenlik hizmeti sunuyor musunuz?
C: Cityloft’a ait binaların tamamında bulunan kapalı devre kamera sistemi bulunmaktadır 

S: Kontrat başlangıç tarihinde saat kaçta giriş yapabilirim?
C: Kontrat başlangıç tarihinde normal giriş 14.00’da ve kontrat bitiş tarihinde normal çıkış öğlen 

12.00’dadır. Başka düzenlemeler yapmak için, kontrat aşamasında Cityloft Satış Ofisi görevlisine 
danışın. Özel istekleri, mevcut olma durumuna göre tanzim etmekten mutluluk duyarız.

S: Kontrat bitiş tarihinde saat kaçta çıkış yapabilirim?
C: Kontrat başlangıç tarihinde normal giriş 14.00’da ve kontrat bitiş tarihinde normal çıkış öğlen 

12.00’dadır. Başka düzenlemeler yapmak için, kontrat aşamasında Cityloft Satış Ofisi görevlisine 
danışın. Özel istekleri, mevcut olma durumuna göre tanzim etmekten mutluluk duyarız.

S: Toplu taşıma duraklarına yakın mıdır?
C: Evet, tüm binalarımız toplu taşıma duraklarına yürüyüş mesafesindedir.

S: AVM, üniversite, hastane, eczane, banka ve genelgeçer yerlere yakın mıdır?
C: Binalarımız birçok AVMye, Ataşehir hastaneler bölgesine, Yeditepe Üniversitesi, Acıbadem 

Üniversitesine, bankalara ve genelgeçer yerlere yakın mesafedir.

S: Kablosuz İnternet erişimi sağlıyor musunuz?
C: Evet, dairelerin tümünde ve bina genel alanlarında genel kullanıma uygun ücretsiz wifi internet 

erişimi sunmaktayız. Dilerseniz kendi internet aboneliğinizi dairenize yaptırabilirsiniz.

S: Misafirlerim dairemde konaklayabilir mi?
C: Evet, dairenizin kapasitesini aşmaması şartı ile misafirleriniz konaklayabilir. Ücretsizdir.

S: Cityloft, havaalanı ve benzeri transfer ihtiyaçlarını organize edecek mi?
C: Evet; havaalanı transferi, taksi ve kiralık araç konusunda size yardımcı olmaktan memnuniyet 

duyacaktır. Ücrete tabidir.

S: Rezervasyon için ödediğim ücret geri iade edilebilir mi?
C: Rezervasyon ücreti geri iade edilemez, fakat yönlendirdiğiniz başka uygun kiracı adayına devir 

yapabilirsiniz.

S: Kiraladığım daireyi ikametgah adresim olarak gösterebilir miyim?
C: Evet, kiraladığınız daire için ikametgah taleplerinizi yönetim ile paylaşarak ikametgah işlemlerinizi 

tamamlayabilirsiniz.
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S: Kontrat süresi uzatılabilir mi?
C: Evet, kontratınız bitmeden önce bilgilendirdiğiniz takdirde uygun yer olması durumunda 

kontratınızı uzatmaktan mutluluk duyarız.

S: Yapılan kontratın erken iptali mümkün mü?
C: Yönlendireceğiniz ve yönetim tarafından onaylanan uygun kiracı adayına devir yapabilirsiniz. Aynı 

zamanda Satış Ekibi daireniz için yeni kiracı arayacaktır. Devir yapılana kadar sözleşme şartları 
geçerliliği devam etmektedir.

S: Evcil hayvan kabul edilir mi?
C: Kabul edilmemektedir.

S: Otopark  hizmetinden nasıl yararlanabilirim?
C: Uygun yer olması durumunda otoparkta sizin için özel park ücrete tabi olarak sunulacaktır.

S: Temizlik hizmeti alabilir miyim?
C: Günlük ücret dahilinde, dairenizin oda sayısı kapsamında temizlik hizmeti verilmektedir.

S: Uyku ve mutfak(ilaveler gelecek) eşyalarını nasıl temin edebilirim?
C: Hijyen ve güvenliğiniz için daire içinde uyku ve mutfak araç gereçleri sunmamaktayız. Dilerseniz 

(ilaveler gelecek)  paket seçeneklerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Paketlerimiz ücrete 
tabidir. Veya kendi eşyalarınızı getirebilirsiniz.

S: Ödenen depozito kira yerine geçer mi?
C: Depozito kira yerine geçmemektedir. Kontrat bitiş tarihinde, daire eksiksiz ve hasarsız teslim 

edilmesi koşulu ile kiracıya geri ödenmektedir. Hasarlı olması durumunda hasarın onarım süresi 
tamamlanana kadar daire kirası devam edecektir.

S: Aidata neler dahildir?
C: Aidata genel internet kullanımı, bina haşere ilaçlama, genel alan ve bina temizliği, bina genel alan 

elektrik tüketimi, kapalı devre kamera sistemi, teknik bakım, tadilat ve asansör bakım bedeli dahildir.

S: Aidat ücreti ödenmezse ne olur?
C: Aidat ücreti ödenmediğinde aidata dahil olan genel hizmetlerde kısıtlama olacaktır.

S: Daire anahtarım yönetimde mevcut olacak mı?
C: Doğal afet, sağlık, elektrik ve mekanik büyük arızalar gibi durumlarda muvafakat uygulanarak 

Yönetim dairenize girilmesine veya kilidinin değiştirilmesine karar verilebilir.


