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Szobafoglalási lap 

 
Kérjük, a kitöltött szobafoglalási lapot szíveskedjen eljuttatni a sales@fourpointskecskemet.com e-mail 
címre. A szobákat a szálloda aktuális kapacitásának függvényében tudjuk visszaigazolni. 

 

Rendezvény neve: IDEA Electric 2019. 

Helyszín: 
Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont 
6000 Kecskemét, Izsáki út 6. 

Dátum: 2019. november 22. 
 

Regisztráló adatai 

Név:   

 

  

 
 

 Vezetéknév 
 

Keresztnév 
  Számlázási név:   

Számlázási cím:   

Adószám:   

Elérhetőség (email, telefon):   

  

 

Szobafoglalás 

Érkezés dátuma:   Utazás dátuma:   

Egyágyas szoba: 24 675 Ft / szoba / éj 
 Kérem, válasszon szobatípust! 

Kétágyas szoba: 29 925 Ft / szoba / éj 
 

*Szobatárs neve: 
 

*Csak kétágyas szoba esetén! 

 

Fizetési kondíció/Bankkártya garancia 

A foglalását előre utalással, valamint bankkártya garancia megadásával tudjuk garantálni.  
Kérem, válasszon fizetési módot! 

Utalás   Az utaláshoz szükséges díjbekérőt a visszaigazolással együtt küldjük meg Önnek. 
     

Mastercard   
 

Kártyatulajdonos neve:   

Visa   
 

Kártyaszám:   

Amex   
 

Lejárati idő (hh/éé):   
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Áraink forintban szobánként és éjszakánként értendők és a következő szolgáltatásokat tartalmazzák:  

 ÁFA 

 büféreggeli 

 ásványvíz, kávé és tea bekészítés a szobában 

 WIFI használat a szálloda egész területén 

 wellness használat a nyitva tartási időben (úszómedence, jacuzzi, finn, bio és infra szauna, 
merülő medence, gőz,  pihenő) 

 fitness terem 24 órás használata  

 parkoló használat 
A szoba ára nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, melynek összege 400 Ft/ fő/ éjszaka.  
 
 
EGYÉB INFORMÁCIÓK 

CHECK IN: 15.00     CHECK OUT: 10.00 
 
A szobaszámla kiegyenlítése távozáskor recepciónkon készpénzzel, SZÉP kártyával vagy 
bankkártyával történik (VISA/MASTERCARD/MAESTRO/AMEX). 

Szállodánkba külső áru, étel, ital nem hozható be. Amennyiben ez megtörténik, abban az esetben 
dugódíjat vagyunk kénytelenek felszámítani.  

Szállodánk nemdohányzó épület! Dohányzásra kizárólag a kijelölt helyeken nyílik lehetőség! 

A foglalás a szálloda által küldött visszaigazolással együtt tekinthető érvényesnek.  

 
LEMONDÁSI FELTÉTELEK 
 

30 nappal az érkezés előttig kötbérmentes 

Az érkezést megelőző 29-2 napig 50% kötbér 

Az érkezést megelőző 2 napon belül 100% kötbér 

 


