Budapest Centrum
1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.
Tel :+36 (1) 477-5400 Fax : +36 (1) 477-5454
www.novotel.com/3560 e-mail: h3560-sb2@accor.com

Egyéni jelentkezési lap szobafoglaláshoz/Individual guest room reservation request
MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG 47. NAGYGYŰLÉSE
2018.11.15-17.
Kérjük juttasa vissza az alábbi elérhetőségek bármelyikére 2018.10.31-ig/
Please return to Novotel Budapest Centrum reservation office to:
Ms. Dóra Papp until 31 October 2018
Fax: +36 1 477-5454, e-mail: h3560-sb2@accor.com
 Egyágyas szoba (franciaágyas) / Single room
 Kétágyas szoba / Double room
 Executive szoba

23 500 HUF/szoba/éj (room/night)
26 500 HUF/szoba/éj (room/night)

+ 6 600 HUF/szoba/éj (room/night)

A fenti árak tartalmazzák a büféreggelit és az áfát(18%), ifát(4%). A szállodában ingyenes WIFI Internet
elérhetőség biztosított.
The rates include buffet breakfast and VAT (18%), city tax (4%). Wifi connection is free of charge in the hotel.

Érkezés dátuma/Arrival:

Utazás dátuma/Departure:

Név/Name:
Számlázási név és cím/Invoice company and address:

Kontakt személy neve / Name of the contact person:
Telefon/Phone:

Email:

Fizetés/Payment: Kérjük a táblázatot kitölteni szíveskedjék!/Please fill the below chart!
Szolgáltatás/Service

Szállás / Accommodation
Extra ( pl. minibár) /Extra
(minibar etc.)
Parkolás / Parking
Egyéb megjegyzés/ Miscellaneous :

Fent megnevezett cég fizeti előre átutalással
a szálloda proforma számlája alapján,
amelyet a foglalás visszaigazolásával küld/
The above mentioned company will prepay
by bank transfer according to the hotel
proforma invoice which will be sent at the
moment of confirmation by the hotel

Vendég
fizeti
a
helyszínen készpénzzel
vagy hitelkártyával/
Guest will pay by cash
or credit card in the spot

Garancia/Guarantee:
 A szállodai szobát késői érkezés esetén (18:00 óra után) csak céges garancia vállalás, illetve hitelkártya
garancia mellett tudjuk biztositani. Garantált szoba törlése este 18:00 után ill. No show esetén 100% kötbér
fizetésével lehetséges a teljes tartózkodásra nézve. Hitelkártya adatok ill. céges garanciavállalás nélkül a
szálloda a szobát érkezés napján 18:00 óráig tartja, utána fenntartja a jogot a szoba törlésére és újra
értékesítésére./
The room is guaranteed until 6 p.m. For late arrival (after 6 p.m.) we need company or credit card guarantee.
To guarantee the reservation please fill the below form. In case of cancellation of guaranteed reservation after 6
p.m. on the date of arrival or no-show, the whole nights of the accommodation cost will be charged
automatically.Without guarantee the hotel reserves the right to cancel and resell the room.

Hitelkártya típus/Creditcard:

Hitelkártya szám/Number:

Lejárat/Expiry date:
Hitelkártyán szereplő név/Name on creditcard:
Dátum/Date:

Aláírás/Authorised signature:

A fenti hitelkártyával garantálja a szobafoglalást. / I guarantee this room reservation with my credit card.

Lemondási feltételek/Cancellation policy :
3 nappal érkezés előtt (18:00-ig): a szoba kötbérmentesen lemondható
3 napon belüli törlés vagy No show esetén 100% kötbér fizetendő a teljes tartózkodásra a fenti hitelkártyára ill. az
előleg nem visszatératendő.
Until 3 day prior arrival (until 18:00 pm): no cancellation fee if you cancel the room
In case of cancellation within 3 day or No-show 100% will be charged to the above given credit card or the prepaid
amount is not refundable.
Szálloda tölti ki/For the hotel to fill in
Örömmel igazoljuk vissza a fenti foglalást és szeretettel várjuk a Novotel Budapest Centrum szállodában./
We are pleased to confirm your reservation.We look forward to greeting you at Novotel Budapest Centrum.
Foglalási szám/Reservation Number: ………………………

………………………………..
Dátum/Date

………………………………
Aláírás/Signature

……………………………
Bélyegző/Stamp

