Rezervačné oddelenie
Tel.: +421 2 2060 6150,151
e-mail: reservation@hotelbratislava.sk

_____________________________________________________________________________________________________

Rezervačný formulár
SARIO 13.11.2018
Prosím zašlite vyplnený formulár e-mailom na uvedenú adresu:
E-mail: reservation@hotelbratislava.sk
Meno:
Adresa:
Tel:
E-mail:
Kategória izby

Štandard Single
Štandard Double/Twin
Štandard Triple

Zľavnená cena:

Štandard Single

62 EUR

Štandard Double/Twin
Štandard Triple

72 EUR

82 EUR

Dátum a čas príchodu:
(check in / 14:00 do 18:00 hod.)
Dátum a čas odchodu:
(check out do 10:00 hod.)
Platba:

kreditná karta

Číslo kreditnej karty:
Dátum expirácie:
Typ kreditnej karty:
Vyššie uvedená cena za ubytovanie je vrátane bufetových raňajok a 20% DPH.
V cene nie je zahrnutá mestská daň 1,70 EUR za osobu a noc.
Podmienky rezervácie:
Rezervácia musí byť garantovaná platnou kreditnou kartou.
Platba vopred: V deň rezervácie Vám bude z uvedenej kreditnej karty stiahnutá záloha vo výške celkovej ceny rezervácie.
Bezplatné storno rezervácie je možné 30 dní pred príchodom.
V prípade nepríchodu alebo v prípade storna 29 a menej dní pred príchodom, bude účtovaný storno poplatok vo výške
predpokladanej celkovej sumy za ubytovanie.
Rezervácia Vám bude potvrdená na základe dostupnosti jednotlivých typov izieb.
Informácia o spracovaní osobných údajov: Správcom osobných údajov, ktoré poskytujete v súvislosti s ubytovaním a poskytovaním služieb spojených
s ubytovaním v City Hotel Bratislava s.r.o., HOTEL BRATISLAVA ****, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava je spoločnosť City Hotel Bratislava s.r.o. so sídlom
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 45 956 316, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 69326/B a spracováva ich
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Kompletné informácie nájdete na www.hotelbratislava.sk, sekcia GDPR.

Podpis: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dátum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HOTEL BRATISLAVA, City Hotel Bratislava s. r. o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
IČO: 45 956 316 , DIČ: 2023154705, IČ DPH: SK2023154705
zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro,
vložka číslo 69326/B.

