PROGRAM CARD DE FIDELITATE - FORMULAR DE ÎNSCRIERE
STIMATE CLIENT!
Formularul de Înscriere Vă rugăm să îl completaţi cu litere majuscule. Formularul de Înscriere completat, cu dovada
achitării taxei de 12,-EUR sau 3.000,-HUF Vă rugăm să binevoiţi a le expedia la următoarea adresă: Centrul de
Fidelitate HUNGUEST HOTELS (Ungaria, 1061 Budapesta, str. Székely Mihály nr. 3.) Emiterea Cardului de
Fidelitate nominal o solicităm, doar după primirea documentelor specificate mai sus. (Pentru alte detalii privind
înscrierea Vă rugăm accesaţi site-ul nostru pe adresa www.hunguesthotels.com.)

Nume: .......................................................................................................................................................................
Data naşterii (ziua, luna, anul) .................................................................................................................................
Numele mamei: ........................................................................................................................................................
Domiciliat în: (codul, ţara, localitatea, strada, numărul, etaj, apartament): .............................................................
...................................................................................................................................................................................
Adresa de corespondenţă (dacă diferă de domiciliu): ...............................................................................................
Telefon: ...................................................................... E-mail:.................................................................................


Sunt de acord, ca HUNGUEST HOTELS Zr. să-mi aducă la cunoştinţă ofertele sale promoţionale expediindule pe adresa de e-mail specificată mai sus

Vă rugăm specificaţi tipul Cardului de Fidelitate pe care doriţi să-l comandaţi! (Pachete Carduri de Fidelitate pot fi
solicitate doar în categorii succesive)
 CARDE DE FIDELITATE INDIVIDUAL HUNGUEST HOTELS
! CARD DE FIDELITATE VIP
HUNGUEST HOTELS ∗
Vă rugăm specificaţi modalitatea de plată a taxei de emitere a cardului!
 Ordin de plată
 Virament în EUR în contul HUNGUEST HOTELS Zrt. IBAN: HU1012001008-00221396-01800008,

SWIFT UBRTHUHB


Achitare în numerar la hotelul: ..............................................................................................

În cazul în care taxa de emitere a cardului o achitaţi la hotel, factura o veţi primi pe loc, iar în cazul achitării prin ordin de
plată sau prin virament factura o veţi primi ulterior pe cale poştală.
Declar că, am luat la cunoştinţă Condiţiile Contractuale privitoare la Cardul de Fidelitate pe care doresc să-l
comand – şi dispoziţiile acestuia privitoare la utilizarea datelor personale şi la transmiterea mai departe a acestor –
fiind de acord cu acestea. În cunoştinţa acestora comand cardul de Fidelitate HUNGUEST HOTELS specificat de
mine, pe care Vă rog să mi-l expediaţi prin scrisoare recomandată pe adresa mea poştală.
∗ La solicitarea pachetului Card de Fidelitate VIP HUNGUEST HOTELS, Vă rugăm anexaţi la Formularul de Înscriere 1
buc. poză tip paşaport şi documentele doveditoare a plăţii. În momentul solicitării noului pachet de Card de Fidelitate
VIP, cardul de fidelitate anterior Vă rugăm să-l remiteţi odată cu prezentul Formular!
Data: ziua ...... luna .................................... anul 200 ....
(client)

