
 

    

             

Benczúr Hotel *** 
H- 1068 Budapest, Benczúr u. 35. 

Web: www.hotelbenczur.hu  

                                                                                                                               

Szállásközvetítő Ügynöki Kft /IQSoft kedvezményes bruttó árak: 

 

 

  SUPERIOR ECO 

egyágyas kétágyas egyágyas kétágyas 

2021.04.08-12.28. 18.000.- 21.000.- 15.000,- 18.000.- 

 

 

Az árak Forintban lettek meghatározva, tartalmazzák a gazdag büféreggelit és az ÁFÁ-t. A kedvezményes árak a kiemelt 

időszakokban (UEFA 2021, Forma 1, Eucharisztikus Konferencia, Szilveszter) nem érvényesek. 

Amennyiben rendelkezik budapesti telephellyel vagy székhellyel, és munkavállalójának munkavégzés/oktatás céljából rendel 

szállást, az idegenforgalmi adó fizetése alól mentesül. Ha a megrendelésben ezeket a feltételeket nem szerepelteti, akkor 

idegenforgalmi adót kell fizetnie, melynek összege a nettó szállásdíj 4 %-a. 

 

Parkolás őrzött, zárt, földfelszíni parkolóban:  4000 Ft / autó/nap 

 

Főétkezés: 2-fogásos menü: 3300 Ft / fő/alkalom 

                  3-fogásos menü: 4300 Ft / fő/alkalom 

Á-la-carte étkezésre is van lehetőség. 

 

A Szolgáltató a Megrendelőnek megadott árait és az engedménykondícióit évenként határozza meg. 

A lekéréses alapon működő megrendelés történhet szóban /telefonon/, vagy írásban  /levél, fax, e-mail/. A szóbeli 

megrendeléseket, a szóbeli megállapodást követően (legkésőbb 24 órán belül) írásban is meg kell erősíteni. A 

megrendeléseket a szolgáltató az írásos megrendelést követően írásban 24 órán belül visszaigazolja. 

Az írásbeli megrendelő tartalmazza: 

- a megrendelő nevét, címét, adószámát, telefon-, e-mail címét 

- a vendég(ek) nevét, a vendégek létszámát, szobabontását  

- az érkezés, az utazás és a szolgáltatások, programok időpontját,  

- a fizetés módját 

- egyéb eseti kívánságokat /VIP, bekészítés, ételallergia/. 

Amennyiben az igénybe vett szolgáltatás eltérne a megrendelőn feltüntetett szolgáltatástól, a szolgáltató konzultál a 

Megrendelővel, mérvadó azonban a megrendelőn feltüntetett szolgáltatás. 

 

II. Lemondási feltételek Covid utánra. 

Egyéni vendégek az érkezés napján 12 óráig kötbérmentes a lemondás. No Show (vendég érkezésének elmaradása a 

Megrendelő előzetes lemondása nélkül) esetén 1 éjszakai szobaár fizetendő kötbérként, a mindenkori megrendelő alapján. 

 

III. Szolgáltatások díjának kiegyenlítése 

1./  Az igénybevett szolgáltatások kifizetése a Megrendelő írásos megrendelője alapján történik. A Szolgáltató a számlát az 

érvényes szerződéses árak alapján Forintban állítja ki. 

- Helyszínen történő fizetés: vendég készpénzben vagy kártyával (Visa, Amex, Ec/Mc, Maestro, SZÉP Kártya) 

- Átutalással történő fizetés: a számla kiegyenlítése 8 banki napon belül esedékes 

2./ Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a magyar hatályos jogszabályok szerinti késedelmi kamatot számolja fel, illetve 

fenntartja a jogot, hogy előrefizetést kössön ki a továbbiakban. 

3./ Szolgáltató kiemelt időszakra, megrendelésre előleg, illetve előrefizetési kötelezettséget köthet ki előzetes értesítés 

mellett. 

 

 

 

Budapest, 2021.04.08. 

http://www.hotelbenczur.hu/

