Kedves Vendégek !
Köszönjük megkeresésüket új, tiszta, belvárosi szálláshelyeinkkel kapcsolatban.
Kétféle helyfoglalást ajánl fel kkt-nk vendégeinknek :
1./
Kötelező érvényű foglalás
Kkt-nk vállalja, hogy a lefoglalt szálláshelyet a megadott időtartamra, címre, szolgáltatási
kategóriában , áron feltétlenül fenntartja kedves vendégei részére.
Ezt a helyfoglalási módot szezonban, illetve olyan időszakokban javasoljuk, amikor már több
érvényes helyfoglalás érkezett a kért kategóriájú szálláshelyre.
A vendég viszont a teljes időtartamra felszámítandó teljes szállásdíj szezontól függően 10-65
%-át , de legalább az első éjszaka bérleti díját a szálláshely elfoglalása előtt előlegként
kifizeti az alanti lehetőségekből választva
- banki átutalás, a bankköltségünket ( max.1800- 3500 HUF) a foglaló fél fizeti.
- postacímre történő postai átutalási megbízás,
• Irodánkban történő készpénzfizetés ,
• Western Union pénzátutalás
Ez a leggyorsabb módszer.
Egy munkanapon belül átvehetem az összeget.
De ez csak a saját nevemre lehetséges :
Szilágyi András Sándor : 1158 Budapest, Bezsilla Nándor utca 64.
Kérem adja meg a tesztkérdést és a választ, az Ön címét , teljes nevét, a
kontrollszámot(biztonsági kódot) valamint a pontos összeget.
Szíveskedjen ellenőrizni, hogy ugyanazon adatokat viszik be a számítógépbe, mint a Western
Union elismervényén.
Küldje el az összes adatot e-mailben. Ha csak egy adat is hiányzik, vagy a legcsekélyebb
eltérés lenne,nem kapom meg az összeget.
•
2./
Előjegyzés helyfoglalásra
Kkt-nk vállalja, hogy a közölt árjegyék alapján a vendég által korábban írásban közölt
paraméterű szálláshelyet a megadott időpontban és címen szabad kapacitása
függvényében biztosítja.
Kedves vendég vállalja, hogy az érkezési és előrelátható távozási időpontot, érkező vendégek
számát, igényelt szobák számát és kategóriáját , a közlekedési eszközt, várható érkezési
időpontot és helyet előzetesen velünk írásban ( fax, levél, e-mail) közli.
City Centre Apartments kkt. vállalja , hogy az e-mailt 2-4 órán belül a faxot,levelet egy
munkanapon belül írásban visszaigazolja.
Az előleg kézhezvételét természetesen szintén írásban visszaigazolja egy munkanapon belül.
Egyébiránt felhívjuk kedves érdeklődőink figyelmét, hogy szabad szobáink , apartmanjaink
felől előzetes helyfoglalás nélkül történő megérkezéskor is érdeklődhetnek, illetve irodáinkat
felkereshetik.
Munkatársunk a lehetőségeket figyelembe véve igényüket készséggel teljesíti.
Mindig rendelkezünk szabad apartmannal és szobával.
Kellemes tartózkodás kíván a munkatársak nevében is
Szilágyi András kkt. képviselő
Belvárosi iroda és a legtöbb apartman: VIII. Szentkirályi utca 5. A 2-es metró Astoria
megállójától 3 percre, a Rákóczi úttól a harmadik házban 08 és 22 óra közt
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