NOVOTEL ŁÓDŹ CENTRUM ****
Piłsudskiego 11a, 90-368 Łódź
Kontakt w hotelu: Dział Sprzedaży Patryk Kalinowski
Tel.: 42 254 39 10 e-mail: H7830-SL@accor.com

Oferta obowiązuje na rezerwacje zakładane na termin 30.03-02.04.2020 na hasło „ABRYS”
Aby dokonać rezerwacji, proszę wypełnić poniższy formularz i odesłać go do Działu Rezerwacji (tel. 42 254 39 11) na adres:
H7830-re@accor.com. Możliwość zarezerwowania noclegu zależy od dostępności pokoi.
Termin rezerwacji...............................................................................................................................................
Imię i nazwisko osób nocujących: .........................................................................................................................
Prosze wybrać rodzaj pokoju:
Pokój standardowy 1-os.

248,40 zł brutto/ doba

Pokój standardowy 2-os. łóżko małżeńskie/ dwa oddzielne łóżka

280,80 zł brutto/ doba

Informacje dodatkowe:
1. Cena dotyczy zakwaterowania na jedną dobę.
2. W cenę wliczone jest śniadanie oraz podatek VAT.
3. Doba hotelowa w hotelach rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 12.00 w dniu wyjazdu.
4. W cenę wliczony jest parking, dostęp do Wi-fi oraz siłowni.
ADRES – DANE DO FAKTURY
Nazwa Fimy

.......................................................................................................................................................................

Dane adresowe .......................................................................................................................................................................
NIP

.......................................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy...............................................................e-mail:......................................................................................
Forma płatności:
Przedpłata- zgodnie z podanymi niżej warunkami
Numer konta: NR. PL60 1840 0007 2211 8040 0815 6719
Karta kredytowa. Płatność kartą płatniczą/ kredytową. Wyrażam zgodę na dokonanie preautoryzacji na poniższej karcie
zgodnie z warunkami rezerwacji/ anulacji.
Imię i Nazwisko posiadacza: ...............................................................................................................................................................
Numer karty: ......................................................................................................... Data ważności:..........................................................
Warunki rezerwacji/ anulacji:
1. Hotel zastrzega sobie prawo do limitowania ilości pokoi dostępnych dla uczestników spotkania po cenach specjalnych.
2. Do momentu otrzymania ze strony Gościa gwarancji płatności, wszystkie rezerwacje pokoi będą traktowane jako rezerwacje
wstępne, które mogą zostać przez hotel anulowane. Jako gwarancję przyjmuje się przedpłatę za całą rezerwację lub podanie danych
karty kredytowej i wyrażenie zgody na preautoryzację na karcie.
3. Możliwość skorzystania z oferty cenowej jest uzależniona od dostępności pokoi hotelowych. Rezerwację można założyć za
pomocą uzupełnionego formularza lub za pomocą ustalonego hasła ‘ABRYS’.
4. Koszty rezerwacji przedpłaconych nie podlegają zwrotowi.
Oświadczam, iż zapoznałam/ em się i akceptuję powyższe uzgodnenia.

Data: ...............................................

Podpis: ...............................................

