OREMBIK’22-rendezvény résztvevőinek -- SZÁLLÁS DÍJAK és MEGRENDELŐ
Országos Emelőgépes Egyesület, 1165 Budapest, Veres Péter út 208. Tel: (06-1)-401-0630, e-mail: info@oeme.hu

Az alábbi ajánlatok az OREMBIK ’22 helyszínéül szolgáló Hotel Eger & Park**** -ra érvényesek

SZÁLLÁSDÍJAK
Az OREMBIK ’22 konferencia résztvevői (és hozzátartozói) számára kedvezményes árak

Nettó
Ft/szoba/éj

Szoba típusa

Kétágyas szoba 1 fő részére, félpanzióval
25.714 Kétágyas szoba 2 fő részére, félpanzióval
39.048 Pótágy (Ft/fő/éj)
14.286 Gyerek kedvezmény:
0 – 3,99 éves korig: Szállás és étkezés 100 %-ban térítés mentes
0
4 – 11, 99 éves korig félpanzióval
7.143 Ft / gyerek /éj
12 – felett félpanzióval
14.286 Ft / gyerek /éj
A fenti árak tartalmazzák az alábbi szolgáltatásokat: - elhelyezést a kívánt szobatípusban; svédasztalos reggeli
és a standard büfévacsorát a kapcsolódó szervízdíjjal; wellness részlegünk szolgáltatásait: beltéri úszó,
élmény és pezsgőmedencék, finn szauna, bioszauna, gőz kabin, sószoba, jégkút és kombiszauna és a
fitneszterem használatát; ingyenes internet használatot; köntös használat.
Parkolás: Szállodánk 130-150 férőhelyes parkolóval rendelkezik, melynek díja:1.200 Ft/autó/éj
Szobák elfoglalása: 15 órától, Szobák elhagyása: 10 óráig, kérés szerint csomag szobát biztosítunk.
Az árak tartalmaznak szervízdíjat, de nem tartalmazzák az ÁFA-t, ezeket a számlán megbontva tüntetjük fel.
Az árak nem tartalmazzák az IFA-t, melynek összege: 500.-Ft/fő/éj, amely 18 éves kor felett fizetendő.
Fenti szobatípusok csak korlátozott számban állnak rendelkezésre,
ezért kérjük, szállásigényét minél előbb adja meg.

A szállásokat a fenti áron 2022 május 28-és június 3-között tudják igénybe venni az OREMBIK’22
résztvevői.
Lemondási feltételek:
Kötbér mértéke:
Kötbérmentes lemondási határidő: érkezés előtti 30. napig
Kötbér:
érkezés előtti 30-21 nap közötti lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 25%-a,
érkezés előtti 20-7 nap között
50%-a,
érkezés előtti 7-3 nap között
75%-a,
érkezés előtti 3 napon belül történő lemondás, vagy annak elmaradása esetén a megrendelt szolgáltatások
100%-a fizetendő kötbérként
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SZÁLLÁSMEGRENDELÉS
Az OREMBIK’22 konferencia résztvevőjeként a konferenciához kapcsolódóan, az 1. oldalon megadott árak
alapján a következők szerint rendelem meg szállásomat az Hotel Eger & Park**** -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:
e-mail címe:
Telefonja:

Kért elhelyezés:
Kérjük, számmal írja be a táblázat megfelelő sorában lévő cellába, hogy az adott elhelyezésből mennyit kér
Választott
szobák
száma

Szoba típusa
Kétágyas szoba 1 fő részére
Kétágyas szoba 2 fő részére
Az

érkezés

napja:

2022.

……hó

…….nap;

a

távozás

napja:

2022.

……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 szolgáltatás-megrendelésnek minősül és fizetési
kötelezettséggel jár.
Tudomásul veszem továbbá, hogy az esetleges lemondást írásban 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 az OEME-nél!
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FIZETÉSI KONDICIÓK
(Minden szállásmegrendelés 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”oszlop megfelelő sorába tegyen X-et:
IGEN
SZÉP kártyával kívánok fizetni
A szállást a részvételi díjtól külön, közvetlenül a Hotel Eger & Park****-nak,
annak megküldött számlája szerint fizetem
A szállást a részvételi díjjal együtt, OEME-nek fizetem (SZÉP kártyát nem tudunk elfogadni)

Számlázási adatok:
A számla viselőjének neve:
Számla kiállítási címe:
Számla küldési címe
(ha a kiállítási címtől eltér):
A számla viselőjének ADÓSZÁMA:
Az OREMBIK’22–höz kapcsolódó szállás megrendelését az OEME címére kérjük megküldeni, mi
továbbítjuk a szálloda felé a foglalást, mert csak ebben az esetben tudja igénybe venni a fenti
kedvezményes szállásdíjakat!

Szállás megrendelését az alábbi címek valamelyikére küldheti:
e-mail: info@oeme.hu
Postacím: Országos Emelőgépes Egyesület, 1165 Budapest, Veres Péter út 208.
Szállással kapcsolatos bővebb felvilágosítás a Hotel Eger & Park****-nál:
Veres Gergő, értékesítési manager, Tel: ( +36)‐36‐522‐232

Kelt: ………………………., 2022. ……………………………..
…………………………………………………………
cégszerű aláírás
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