АВТОРИЗАЦИОННА ФОРМА
ДО:
Адрес:
Данни за контакт:

Хотел „ФАВОРИТ“ / „Фаворит София“ ЕООД
гр. София, ул. „Княз Борис I” 193
тел. 02 931 93 91, 02 931 95 00
факс 02 803 50 43; e-mail: info@hotelfavorit.bg

ОТ:
Име / Име на фирмата:
Адрес за фактуриране:
ЕИК / ДДС Номер:
Данни за контакт:

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………….............
……………………………………………………………………….
тел. …………………………….. факс …………….………………
e-mail: ……………………………………………………………….
Тип кредитна карта:
MasterCard
Visa
American Express
JCB
Номер на карта:
……………………………………………………………………….
Валидност:
……//………… (мм/гггг)
Име на картодържателя: ……………………………………………………………….............
Сума:
……………………………………………………………………….
Информация за услугата / продукта: ...............................…………………………………..........
……………………………………………………………………….
Ако услугата ще се ползва от друго лице,
отбележете неговото име: …………………………………………………………….................
Политики по гарантиране, промени и анулации:
 Всички резервации трябва да се гарантирант с кредитна карта. Дебитните карти не могат да
бъдат дистанционно задължавани.
 Ако картата е отхвърлена или е невалидна, без значение от причината, хотелът не може да
гарантира настаняването и резервацията ще бъде анулирана без предупреждение.
 Всички резервации, гарантирани с авторизация на стойност първата нощувка, могат да
бъдат анулирани или променяни без наказателна такса до 2 дни преди пристигане. При
анулация, промяна на резервациите или в случай на непристигане /неявяване/ по-малко от
24 ч. от часа за настаняване, ще бъде направена покупка за 100 % от блокираната сума.
 За всички резервации с депозит или предплащане, ще бъде направена покупка за цялата
стойност на престоя в деня на резервацията. При анулация, промяна на резервациите или в
случай на непристигане /неявяване/ сумата не се възстановява.
 При установени консумация от мини бара, неплатени сметки, вреди или липси по
хотелското имущество след заминаване на госта, хотелът си запазва правото да таксува
предоставената в тази авторизационна форма кредитна карта, явяваща се гаранция за
цялото настаняване със стойността на консумираното и/или увреденото/липсващото
имущество.

Чрез попълването и подписването на тази форма приемам всички цитирани от
Търговеца политики и давам съгласието си кредитната ми карта да бъде задължена с
всички плащания, свързани с моя хотелски престой или с този на описаното лице.
Картодържател: …………………
Дата: ……………………

Търговец: ……………………

