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MEGRENDELÉS 

 
Alulírott - a Partner munkavállalója - a Felek közötti szerzıdésben biztosított különleges munkavállalói kedvezmény igénybevételének feltételeit 
tudomásul véve, ezennel megrendelem a következı szolgáltatásokat; 

 
Az igénybevétel helye:  
(a Szálloda neve) 
 

  

      

Az igényelt szobák száma:  
(Pl.: 2 darab) 
 

 szobatípus: 
(Pl.: egyágyas, kétágyas, lakosztály) 
 

 

      

Az elhelyezésre vonatkozó egyéb információk: 
(Pl.: SUPERIOR kategóriájú szoba, pótággyal, gyerekággyal) 
 

 

      

Az érkezés  
napja:  
(Pl.: 2010. június 24.) 

 Az utazás  
napja: 
(Pl.: 2010. június 27.) 

 A tartózkodás 
éjszakáinak száma:  
(Pl.: 5 éjszaka) 

 

      

A megrendelı,  
a szolgáltatást igénybe-vevı munkavállaló neve: 

 A gyerek(ek) 
életkora: 

További résztvevık nevei: 
 

1.   

 
 

2.   

 
 

3.   

      

Az igényelt szolgáltatási csomag megnevezése,  
és meghirdetett ára (amennyiben ismeri): 

 

      

A rendelés visszaigazolását, melynek meghirdetett árából  
részemre 15% engedményt biztosítanak, 
a következı e-mail címre, vagy faxszámra továbbítsák: 

 

 
A Partner munkavállalói részére biztosított kedvezmények alkalmazása, és igénybevételének feltételei: 
 
1. A Danubius Zrt. kedvezményes üdülési lehetıséget biztosít magyarországi Szállodáiban a Partner munkavállalói részére.  
2. A Partner munkavállalóját illetve a vele utazó személyeket megilletı kedvezmények:  

� 15 % kedvezmény a www.danubiushotels.hu honlapon szereplı magyarországi vidéki szállodák valamennyi ajánlatából az 
ajánlatban szereplı egyéb feltételek változatlan érvényessége mellett (kivételt képeznek a megjelölt ajánlatok, illetve a Park 
Hotel Hévíz ajánlatai). 

� 15% kedvezmény a www.danubiushotels.hu honlapon szereplı budapesti szállodák napi árából, illetve a szállást is 
tartalmazó csomagajánlatok árából az ajánlatban szereplı egyéb feltételek változatlan érvényessége mellett. 

3. A program részére korlátozott mennyiségő szoba áll rendelkezésre.   
4. A megrendeléseket az érintett Szálloda igazolja vissza a foglaltság függvényében. A szolgáltatások ellenértékének megtérítése a 
visszaigazolásban közölt feltételek szerint a Partner munkavállalója által egyénileg történik. Partner munkavállalói a Szolgáltató által nyújtott 
szolgáltatások ellenértékét a szolgáltatás igénybevételét követıen – elutazásukkor – készpénzzel, vagy hitelkártyával, belföldön SZÉP kártyával 
egyenlítik ki. A Szolgáltató a Vendégtıl érkezésekor fizetési garanciát kérhet készpénz letét, vagy hitelkártya formájában. 

Szolgáltató megbízásából  Partner 
Szálloda neve: 

E-Mail: @danubiushotels.com 
Fax:  

 
 
E-Mail: 
Fax: 

 Dátum A megrendelı (alkalmazott, munkavállaló) aláírása 
   

 
 


