Szobafoglalási lap
Kérjük, a kitöltött szobafoglalási lapot szíveskedjen eljuttatni a sales@fourpointskecskemet.com
e-mail címre. A szobákat a szálloda aktuális kapacitásának függvényében tudjuk visszaigazolni.
Rendezvény neve:
Helyszín:

QFD Konferencia
Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont
6000 Kecskemét, Izsáki út 6.

Dátum:

2021. október 12-13.

Regisztráló adatai
Név:
Vezetéknév

Keresztnév

Számlázási név:
Számlázási cím:
Adószám:
Elérhetőség (email, telefon):

Szobafoglalás
Érkezés dátuma:

Elutazás dátuma:

Classic szoba 1 fő részére:

23 500 Ft / szoba / éj

Classic szoba 2 fő részére:

29 100 Ft / szoba / éj

*Szobatárs neve:

Kérem, válasszon szobatípust!
*Csak kétágyas szoba esetén!

Fizetési kondíció/Bankkártya garancia

Utalás
Mastercard
Visa
Amex

A foglalását előre utalással, vagy bankkártya garancia megadásával tudjuk garantálni.
Kérem, válasszon fizetési módot!
Az utaláshoz szükséges díjbekérőt a visszaigazolással együtt küldjük meg Önnek.
Kártyatulajdonos neve:
Kártyaszám:
Lejárati idő (hh/éé):

Four Points by Sheraton
Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont
T +36 76 888 530

F +36 76 888 501

FOURPOINTS.COM/KECSKEMET

Áraink forintban szobánként és éjszakánként értendők és a következő szolgáltatásokat tartalmazzák:
• ÁFA
• büféreggeli
• ásványvíz, kávé és tea bekészítés a szobában
• WIFI használat a szálloda egész területén
• wellness használat a nyitva tartási időben (úszómedence, jacuzzi, finn, és infra szauna,
merülő medence, gőz, pihenő), fitness terem 24 órás használata
• parkoló használat
A szoba ára nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, melynek összege 400 Ft/ fő/ éjszaka.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő.
EGYÉB INFORMÁCIÓK
CHECK IN: 15.00

CHECK OUT: 10.00

A végszámla kiegyenlítése távozáskor recepciónkon készpénzzel,
bankkártyával történik (VISA/MASTERCARD/MAESTRO/AMEX).

SZÉP

kártyával

vagy

Szállodánkba külső áru, étel, ital nem hozható be. Amennyiben ez megtörténik, abban az esetben
dugódíjat vagyunk kénytelenek felszámítani.
Szállodánk nemdohányzó épület! Dohányzásra kizárólag a kijelölt helyeken nyílik lehetőség!
A foglalás a szálloda által küldött visszaigazolással együtt tekinthető érvényesnek.
LEMONDÁSI FELTÉTELEK
A foglalás módosítására, lemondására kizárólag írásban van lehetőség.
Kötbérmentes lemondásra az érkezést megelőző 14 nappal van lehetőség.
A megrendelést követően, de legkésőbb az érkezési dátum előtt 2 nappal előtti lemondás esetén a
kötbér mértéke a foglalt Szállásdíj 50%-a.
Késői lemondás esetén a Hotel a kötbér összegét Late cancellation fee szolgáltatásként kiszámlázza.
A Late cancellation fee a hatályos jogszabályokkal összhangban ÁFA-mentesen kerül kiszámlázásra.
Az érkezés napját megelőző 2 napon belüli lemondás esetén, valamint akkor, ha a megrendeléshez
kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások lemondására nem kerül sor, vagy a rendezvényt nem tartják
meg, illetve a szolgáltatásokat nem veszik igénybe, a Hotel Szolgáltatási díjat, illetve részleges
lemondás esetén annak lemondással érintett összegét No Show szolgáltatásként számlázza a
Megrendelő részére, amely szolgáltatás mentes az ÁFA fizetési kötelezettség alól.
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