
FORMULARZ REZERWACJI HOTELOWEJ „WSPÓLNOTA” 04-06.10.2017 
 
KOMPLEKS hotelowy 
Hotel Diament ARSENAL PALACE ****                   

Bella Notte Hotel Diament ***                
ul. Paderewskiego 35, 410-500 Chorzów 
Tel: 32 606 84 84,  e-mail: arsenal@hotelediament.pl  

 
HASŁO REZERWACJI:   WSPÓLNOTA 04-06.10.2017 
 
DANE KONTRAHENTA (DANE DO FAKTURY): 

IMIĘ I NAZWISKO:  

NAZWA URZĘDU/FIRMY:  

ADRES:  

KOD POCZTOWY  

MIASTO: 

 NIP:  

TELEFON:  

FAX:  

E-MAIL:  

 

 
SZCZEGÓŁY REZERWACJI BELLA NOTTE *** 
ul. Paderewskiego 35, 410-500 Chorzów 
Tel: 32 606 84 84,  e-mail: arsenal@hotelediament.pl  

 
 

* w przypadku, gdy  cena noclegu w za ówio y  ter i ie ędzie iższa w Re ep ji od ceny specjalnej  z formularza na 

hasło Wspólnota , hotel  potwierdzi stawkę korzyst iejszą dla Goś ia 

 
 
 
 
 

TYP POKOJU 

Bella Note 

Cena 

pokoju 

brutto 

Liczba 

pokoi 

Data 

przyjazdu 

Data 

wyjazdu 

I ię i azwisko Goś i 

 

JEDNOOSOBOWY  

ze ś iada ie  

 

 

270,00 

    

 

DWUOSOBOWY 

ze ś iada ie  

 łóżka 

 

  

315,00 

    

 

DWUOSOBOWY 

ze ś iada ie  

 łóżko/  os. 
 

 

 315,00 

    

 

APARTAMENT 

dla 1 osoby  

ze ś iada ie   
 

 

455,00 
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FORMULARZ REZERWACJI HOTELOWEJ „WSPÓLNOTA” 04-06.10.2017 
Bella Notte Hotel Diament ***                
ul. Paderewskiego 35, 410-500 Chorzów 
Tel: 32 606 84 84,  e-mail: arsenal@hotelediament.pl  

 
HASŁO REZERWACJI:   WSPÓLNOTA 04-06.10.2017 
 
 
WARUNKI I ZASADY REZERWACJI: 

 Ce a za pokój o ej uje jed ą o . 
 Cena za pokój obejmuje ś iada ie, VAT, dostęp do Wi-Fi  

 Do a hotelowa za zy a się o 4: , koń zy o :  d ia astęp ego. 
 Powyższa spe jal a oferta jest gwara towa a spe jal y i waru ka i: 

o Hotel wy aga da y h karty kredytowej Goś ia lu  przedpłaty przelewe  
a kowy . Opłata zostanie pobrana przed przyjazdem. 

 Wszystkie z ia y rezerwa ji uszą zostać doko a e do: 11.09.2017r. Opłata staje się 
bezzwrotna po dokonaniu modyfikacji lub anulacji rezerwacji po przekroczeniu tego terminu. 

 Pula pokoi a hasło „Wspólnota 04-06.10.2017” jest zarezerwowana do 11.09.2017r. Po tym 

ter i ie Hotel potwierdzi rezerwa ję pod waru kie  dostęp y h pokoi. 
 W przypadku, jeżeli rezerwa ja ie zosta ie przedpła o a, hotel a prawo a ulować 

rezerwa ję. 
 Rezerwa ja przedpła o a jest gwara towa a. 
 Wszystkie odyfika je lu  a ula je rezerwa ji są wy aga e w for ie pise ej        e-mail, 

fax). 

 Hotel prześle, w odpowiedzi a dostar zo y for ularz, kalkula ję po ytu wg prefere yj y h 
stawek. 

 

Proszę o doko a ie rezerwa ji gwara towa ej (proszę wy rać X): 
 

 Wyraża  zgodę, a y  Hotel  o iążył koszta i rezerwa ji po iższą 
kartę:……………………………………………………………………………………………………  
data waż oś i:………………………..  
kwotą:…………………………………………………………………………… 

 Rezerwa ja zosta ie opła o a przelewe  a kowy . 
 

 

PROSZĘ WYBRAĆ *: 
 
Załą z ik proszę wy rać X : 

 Skan karty kredytowej (obustronny)  

 Potwierdzenie przelewu 

 

 

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z POWYŻSZYMI WARUNKAMI: 
 

Data    I ię i azwisko / Fir a  Podpis/ Pie zęć 

mailto:arsenal@hotelediament.pl

