
                "Бориспіль", Бориспіль-7ГОТЕЛЬ
ЗАЯВКА  НА   БРОНЮВАННЯ 

Будь  ласка,  заповніть  та  вишліть факсом або електронною поштою: (044)   281  79  53 / hotel@kbp.aero

ОРГАНІЗАЦІЯ/ПІБ

Індекс Місто Вулиця Оф Е-mail-адреса

ПРОШУ ЗАБРОНЮВАТИ НОМЕР:

КАТЕГОРІЯ

Одномісний звичайний

Супер-люкс

ПРОШУ НАДАТИ ПОСЛУГИ ПАРКУВАННЯ :

Кількість автомобілів Період паркування

Звільнені від сплати туристичного збору  

Так Ні
Платниками збору не можуть бути особи, які:
* постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

* особи, які прибули у відрядження (з наданням відповідних документів: витягу з наказу про відрядження);

* інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів і групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
* ветерани війни;
* учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
* особи, які прибули за путівками та курсівками у санаторій чи пансіонат.

Оплата буде здійснена:

готівкою переказом кредитною карткою

ДАТА ЗАСЕЛЕННЯ Час заїзду
ДАТА ВИЇЗДУ Час виїзду Розрахункова година: 12-00

Представник організації, що подав заявку: ___________________________________________
Місце печатки

Контактний телефон: __________________________________                     

ЗА ДОВІДКАМИ ТА ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛЕФОНОМ:
 +38 (044) 281 71 05

Заявку виконав: __________________________________________(ПІБ, підпис)

НOTEL     Ф-67-18-4                  

ЮРИДИЧНА АДРЕСА 
ОРГАНІЗАЦІЇ/ адреса 

реєс-ї фізичної особи

Номер 
буд.

Телефон/ 
Факс

Кількість номерів 
(на добу 

проживання)

Кількість осіб 
(на добу 

проживання)

Прізвище, Ім'я, По-батькові (при поселенні більше 2 осіб, 
необхідно надавати додатково список)

Кількість 
сніданків (на 

добу 
проживання)

Двомісний звичайний 
(двоспальне ліжко / два 

односпальних ліжка)

Напівлюкс 
(двоспальне ліжко / два 

односпальних ліжка)

Додаткове місце в номері 
«Напівлюкс»

Люкс
(двоспальне ліжко)

Додаткове місце в номері 
«Люкс»

Люкс двокімнатний для 
сім'ї

(двоспальне ліжко)

(ПІБ, підпис)

Примітка:
       Бронювання номерів готелю аеропорту здійснюється цілодобово (з урахуванням необхідності резерву номерного фонду) за наявності вільних місць. У разі 
ненадання письмової відмови  від заселення до 12 години дня заїзду, або у разі невикористання заброньованого номеру, стягується плата за невикористання 
заброньованого номеру в розмірі вартості однієї доби проживання в номері замовленої категорії (з ПДВ). Розміщення гостей за безготівковим розрахунком 
здійснюється при наявності 100% оплати на час заїзду, якщо інше не зазначено в договорі. У випадку не надходження платежів на банківський рахунок 
Виконавця, послуги надаються тільки за умови оплати готівкою або кредитними картками.  Дана заявка, отримана за допомогою факсимільного зв'язку або Е-
mail, підписана заявником та готелем, має силу договору на бронювання номерів (місць). 
     Гостям готелю при поселенні щонайменше на добу, надається послуга "Паркування автомобіля" на приготельній парковці відповідно до затвердженого 
тарифу терміном до 10 діб. Послуга сплачується на весь період користування послугою при заїзді автомобіля.

Заявку отримав:  __________________________________________________(ПІБ, підпис)
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