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OObbjjeeddnnáávvkkaa  uubbyyttoovváánníí  
 
 

• Platba zálohovou fakturou, kterou Vám zašleme po odsouhlasení rezervace. Po obdržení platby, Vám zašleme e-mailem Váš 
hotelový voucher (ubyt. poukaz) s adresou hotelu, po jehož odevzdání na recepci hotelu budete ubytováni. Nebude-li Vaše 
faktura do uvedeného data zaplacena, jsme oprávněni Vaši rezervaci zrušit. 

• Předplatba kreditní kartou. S Vaším souhlasem platbu stáhneme z uvedené karty dle dohody daný počet dní předem. Daňový 
doklad o platbě a Váš ubytovací poukaz – voucher, Vám zašleme e-mailem nebo faxem či poštou.  

• Platba v hotovosti / kartou – v den příjezdu - dohodou – lze v kanceláři č. 5  výškové budovy BVV  či dohodou.  
• Při poptávce na jiný hotel prosím,  sdělte cenový limit za pokoj/noc, nabídnu Vám možnosti ubytování dle Vašeho požadavku. 
 
 

  Nabídka platí do 25.5.2013 či vyprodání kapacit ! Vaši objednávku  potvrdím obratem či  do 2 dnů. 
 
 

Kontakt:  pí. Jana Hirlíková   tel.: 54115 2775 nebo 723 858 174   fax: 54115 2756  
 e-mail: jhirlikova@bvv.cz  nebo hotels@bvv.cz        www.bvv.cz/hotels 

Nabídka hotelů 

SPECIÁLNÍ NABÍDKA platí při včasném objednání do 25. 5. 2015  
Po tomto termínu dle aktuální situace a stavu obsazenosti kapacit  ( či dohodou) 

Jednolůžkový pokoj nebo dbl single use Dvoulůžkový pokoj 
Cena za pokoj a noc   v CZK vč snídaně (obvykle) a DPH    / **  cena bez snídaně    

Vinařská ** 5 min.pěšky 
bez snídaně/  studentské  . SC !                      700 CZK   **        780 CZK /tj. 390 os/ ** 
Vinařská **+  -5 min. 
Hotelové  /stand vč. TV,wi-fi                890 - 1 090 CZK 1 100 - 1 290 CZK 
Hotely  *** do  5 min  1 290 - 1 850 CZK    1 690 - 2 250 CZK    
Hotely  *** do 10 min                 790 - 1 490 CZK            1 390 - 2 100 CZK  
Hotely  **** cca  5 min  2 000 - 2 800 CZK     2 550 – 3 250 CZK    

Hotel:    uveďte prosím zvolený hotel či kategorii/ limit 

Příjezd dne:  Odjezd dne:  
Počet nocí:  Počet pokojů:  

Typ pokoje: □ jednolůžkový  nebo dbl single use □ dvoulůžkový  

Jména hostů: 
 
 

Další služby/požadavky  
Název firmy/osoby:  

Fakturační adresa:  

Město:  PSČ:  

IČO/DIČ:  
Kontakt. osoba:  
E-mail:  
Telefon:  Fax:  

Způsob úhrady:  prosím vyznačte typ    □ Faktura   □ Kreditní karta     □ Hotově        
Při platbě  kartou či hotově, prosím, vyplňte jako garanci platby níže uvedené údaje:  
Typ karty:  Datum platnosti:        / 20 
Číslo kred. karty:  
CVC,resp.CID kód: kód na zadní str. karty (poslední 3 čísla) 


