Az alábbi ajánlatok az OREMBIK ’18 helyszínéül szolgáló Hotel AZÚR****-ra érvényesek

SZÁLLÁSDÍJAK
Az OREMBIK ’18 konferencia résztvevői (és hozzátartozói) számára kedvezményes árak

Szoba típusa
Standard kétágyas szoba (28nm) egyágyas elhelyezéssel
Standard kétágyas szoba (28nm) 2 fős elhelyezéssel – ágyak széthúzhatók,
pótágyazható
Superior kétágyas szoba egyágyas elhelyezéssel
Superior (franciaágyas v. L-alak) szoba (19nm) 2 fős elhelyezéssel
Superior kétágyas szoba (28nm) 2 fős elhelyezéssel - ágyak széthúzhatók,
pótágyazható
Pótágy ár 0-4 éves korig
Pótágy ár 4-12 éves korig
Felnőtt pótágy ár
Prémium standard szoba egyágyas elhelyezéssel
Prémium standard szoba 2 fős elhelyezéssel- ágyak széthúzhatók
Prémium Junior Suite balatoni panorámával, egyágyas elhelyezéssel
Hotel Azúr Prémium Junior Suite balatoni panorámával, 2 fős (franciaágyas)
elhelyezés
Prémium pótágy ár 0-6 éves korig
Prémium pótágy ár 6-12 éves korig

Nettó
Ft/fő/éj
21 580
12 580
21 580
12 580
14 180
ingyenes
7894
11 230
25 630
15 580
32 930
19 230
6 708
10 930

A fenti árak tartalmazzák a szállást, svédasztalos reggelit és a standard büfévacsorát, valamint Wifi és
wellness használatot, de nem tartalmazzák az ÁFA-t, amelyet a számlán megbontva tüntetünk fel.
Nem tartalmazzák az IFA-t, melynek összege: 400.-Ft/fő/éj, amely 18 éves kor felett fizetendő.
Fenti szobatípusok csak korlátozott számban állnak rendelkezésre,
ezért kérjük, szállásigényét minél előbb adja meg.
A szállások fenti áron való biztosításának határideje: 2018. április 28.
Az ezután érkezett megrendelések fenti áron való biztosítása kétséges!
A szobaárakban foglaltakat és egyéb tudnivalókat az 1. melléklet tartalmazza
A szállásdíj ÁFA mértéke az érvényes pénzügyi és számviteli előírások miatt eltérő: 27% ill. 18%,
a számla kiállítójának függvényében, az alábbiak szerint:
 27% - a részvételi díjjal együtt, egy számlán, közvetlenül MULTIKRAN Kft.-nek történő
fizetés esetén vagy
 18% - a szállásdíj (és benne 5% a vacsora) – közvetlenül az AZÚR Hotel-nek –a részvételi
díjtól elkülönülten - történő számlázás és fizetés esetén. Ezt az igényt a „Fizetési kondíciók”
pont alatt meg kell adni!

SZÁLLÁSMEGRENDELÉS
Az OREMBIK ’18 konferencia résztvevőjeként a konferenciához kapcsolódóan a következők
szerint rendelem meg szállásomat az HOTEL AZÚR**** -ban:
MEGRENDELŐ (cég/személy)
Neve:
címe:
ügyintéző e-mail címe*:
Telefonja:
Szállásfoglalásomat az alábbiak szerint kérem biztosítani:
SZÁLLÓVENDÉG adatai (minden szállóvendégről kérünk külön táblázatot kitölteni):
Neve:
email címe:
Telefonja:
Kért elhelyezés:
Kérjük, számmal írja be a táblázat megfelelő sorában lévő cellába, hogy az adott elhelyezésből mennyit kér
(pl.: 2-ágyass szobában, 2 fő elhelyezésének megadása: Választott szobák száma: 1, Egy szobában
elhelyezett fők száma: 2)
Szoba típusa
Standard kétágyas szoba (28nm) egyágyas elhelyezéssel
Standard kétágyas szoba (28nm) – 2 fős elhelyezéssel - ágyak
széthúzhatók, pótágyazható
Superior kétágyas szoba egyágyas elhelyezéssel
Superior (franciaágyas v. L-alak) szoba 2 fős elhelyezéssel (19nm)
Superior kétágyas szoba (28nm) - 2 fős elhelyezéssel - ágyak
széthúzhatók, pótágyazható
Pótágy ár 0-4 éves korig
Pótágy ár 4-12 éves korig
Felnőtt pótágy ár
Prémium standard szoba egyágyas elhelyezéssel
Prémium standard szoba 2 fős elhelyezéssel - ágyak széthúzhatók
Prémium Junior Suite balatoni panorámával, egyágyas elhelyezéssel
Prémium Junior Suite balatoni panorámával, 2 fős elhelyezés
(franciaágyas)
Prémium pótágy ár 0-6 éves korig
Prémium pótágy ár 6-12 éves korig

Nettó
Ft/fő/éj

Egy szobában
Választott
elhelyezett fők
szobák száma
száma

21 580
12 580
21 580
12 580
14 180
0
7894
11 230
25 630
15 530
32 930
19 230
6 708
10 930

Az érkezés napja: 2018. ……hó …….nap; a távozás napja: 2018. ……hó …….nap,
összesen ……..éjszaka
Gyermek(ek) száma, életkora: ……………….
Egyéb megjegyzés: (pl.: 2-ágyas szobában való elhelyezésnél a kért szobatárs neve,
stb.):…………………………………....................................................................................
Nyilatkozat: Tudomásul veszem, hogy a kitöltött „Szállásfoglalási” lap visszaküldése szolgáltatásmegrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséggel jár. Vállalom, hogy a kiszámlázott összeget a jelentkezés
visszaigazolása után a megküldött számla/előleg számla alapján kiegyenlítem. Tudomásul veszem továbbá,

hogy az esetleges lemondást írásban (faxon vagy levélben) kell közölnöm, a lemondási feltételek
szerint.
A szállásfoglalást a szálloda e-mailben visszaigazolja a megadott címre! Kérjük, amennyiben
a szállásrendelés megadásától számított 1 héten belül nem kap visszaigazolást, feltétlenül
jelezze!

FIZETÉSI KONDICIÓK
(Minden megrendelés esetén kitöltendő!)
A szállás SZÉP kártyával is fizethető, de csak közvetlenül a szállodának való fizetés esetén!
Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbi opciók közül melyik szerint kívánja fizetni a szállást!
Az „IGEN”oszlopba tegyen X-et
IGEN
SZÉP kártyával kívánok fizetni
A szállást a részvételi díjtól külön, közvetlenül az AZÚR Hotelnek, annak megküldött
számlája szerint fizetem (ekkor a szállásra vonatkozó áfa mértéke 18%)
A szállást a részvételi díjjal együtt, a MULTIKRAN Kft.-nek fizetem (SZÉP kártyát
nem tudunk elfogadni, a szállásra vonatkozó áfa mértéke 27%).
A szállás lemondási feltételei:
Kötbérmentes lemondási határidő: 2018. május 04-ig.
Kötbér mértéke:





A szobafoglalás kötbérmentes lemondására 2018.05.04-ig van lehetőség.
2018.05.05-08 közötti lemondás esetén a megrendelt foglalás 25%-a fizetendő kötbérként.
2018.05.09-12 között történő lemondás, illetve a foglalás időtartamának helyszínen történő rövidítése esetén
a lemondott szolgáltatások 50 %-a fizetendő kötbérként.
Amennyiben a Megrendelő 2018.05.12. után mondja le a szállás foglalást, úgy a lemondással érintett szobák
árának 100%-át köteles megtéríteni.

Számlázási adatok:
A számla viselőjének neve:
Számla kiállítási címe:
Számla küldési címe
(ha a kiállítási címtől eltér):
A számla viselőjének ADÓSZÁMA:
Az OREMBIK ’18–hoz kapcsolódó szállás megrendelését a MULTIKRAN Kft. címére
kérjük megküldeni, mert csak ebben az esetben tudja igénybe venni a fenti kedvezményes
szállásdíjakat!:
Fax: (06-1)-361-3722, vagy
e-mail: multikran@multikran.hu
Postacím: MULTIKRAN Kft. 1114. Budapest, Bocskai út 9. (Tel: (06-1)- 466-4457, ill. (06-1)361-3722

Kelt: ………………………………., 2018. ……………………………..
…………………………………………………………
cégszerű aláírás

