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Sokos Hotels & Radisson Blu Hotel
Tampereen kokous-, ravintola ja
ryhmävaraukset
SOK Matkailu- ja Ravitsemiskaupan
ketjuohjaus / Tampereen Myyntipalvelu
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HEI!
Lämmin kiitos yhteydenotosta sekä kiinnostuksesta Tampereen S-ryhmän hotellien palveluja kohtaan.
Vahvistamme sinulle toiveittesi mukaisesti oheiset palvelut.
Ajankohta: 11.-13.9.2020
Seuraavalla sivulla näet tarkemman erittelyn varauksesi sisällöstä.
Autamme mielellämme sinua järjestämään myös muuta ohjelmaa oleskelunne aikana, kuten ryhmäruokailun tai
rentouttavan saunaillan. Kysy lisää erilaisista mahdollisuuksista rentoutumiseen ja viihtymiseen!
Kun sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä myyntipalveluumme. Me olemme sinua varten.

Hotelli

Huoneet / yö
11.-13.9.2020

Huonehinta / yö

Original Sokos Hotel Ilves
Hatanpään Valtatie 1
33100 Tampere
p. 020 1234 631
Original Sokos Hotel Ilves

30 x Standard 2-hengen huone

110 EUR / 1hh Standard
130 EUR / 2hh Standard

Osassa huoneista
lisävuodemahdollisuus.

150 EUR / 2hh Standard
lisävuoteella

Huonehintoihin sisältyy runsas hotelliaamiainen, asiakassaunan käyttö, langaton internetyhteys (Wi-Fi) ja ALV.
Pidätämme oikeuden ALV muutokseen.
Huonehinnat ovat nettoja eivätkä sisällä matkatoimistoille tai muille kolmansille osapuolille maksettavia provisioita.
Huonehinnat eivät sisällä kanta-asiakaskortin (S-card, Sporttiklubi) palveluetuja.
Hotellihuoneet ovat käytettävissänne tulopäivänä klo 15.00 alkaen lähtöpäivään klo 12.00 saakka.
Erikoishinnan saa mainitsemalla varauksen yhteydessä kiintiötunnuksen BICKOOVEE.
Kahden hengen huonetta varattaessa tulee ilmoittaa molempien majoittujien nimet.
Voimassa:
Varaukset kiintiöstä tulee tehdä 14.8.2020 mennessä, jonka jälkeen kiintiöstä varaamattomat huoneet vapautuvat
hotellin muuhun myyntiin.
Erikoishinnat eivät ole voimassa, mikäli varaus tehdään sovitun deadline-päivän (14.8.2020) jälkeen. Kiintiön
umpeutumisen jälkeen tulleisiin varauksiin sovelletaan päivän hintaa.
Maksutapa: Jokainen majoittuja vastaa itse omista majoituskuluistaan.
Maksutapana hyväksymme käteisen, pankkikortin tai luottokortin.
Henkilötietojen luovuttaminen:
Henkilötietolain mukaisesti kiintiöstä varanneiden henkilöiden tietojen luovutus kolmannelle osapuolelle voi
tapahtua vain henkilön suostumuksen perusteella.

Varaukset:

Sokos Hotels Myyntipalvelu
Puhelin:
Telefaksi:
Sähköposti:

020–1234 600 / yksittäiset huonevaraukset
020–1234 640
sokos.hotels@sok.fi

www.sokoshotels.fi – varauskoodi netissä BICKOOVEE

Sopimuksen siirto
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman hotellin
tai ravintolan kirjallista suostumusta. Mikäli varaus siirretään hotellin suostumuksella kolmannelle osapuolelle, Sokos
Hotels varaa oikeuden muuttaa alkuperäisiä hintoja ja varausehtoja.
Tilaajan vastuu
Hotelli ei ole vastuussa tilaajan tai hänen asiakkaansa tavaroihin tai omaisuuteen kohdistuvista vahingoista tai
varkauksista. Asiakas on vastuussa asianmukaisista vakuutuksista, jotka koskevat hotellin omaisuuden
vahingoittumista sekä materiaalien vahinkoja kuljetusten aikana hotelliin ja hotellista. Tilaajalle kuuluu vastuu näiden
asioiden tietoon saattamisesta asiakkailleen.
Lämpimästi tervetuloa!
Ystävällisin terveisin,
Sirpa
Myyntineuvottelija
Radisson Blu Hotels & Sokos Hotels
SOK Matkailu – ja Ravitsemuskaupan – ketjuohjaus / Tampereen myyntipalvelu

