
FORMULARZ REZERWACYJNY HOTELU 

na Komisję Taboru Tramwajowego IGKM w dniach 6-7.12.2018 r. 

- noclegi w terminie 5 -7.12.2018 r. 
 

Uwaga 1: Należy wypełnić i przesłać oddzielnie dla każdego rezerwowanego pokoju bezpośrednio do hotelu 

Ambasador Premium (e-mail:premium@hotelambasador.pl - najpóźniej do dnia 31 października 2018 r. powołując 

się na hasło: „KOMISJA TRAMWAJOWA IGKM”. 
 

Uwaga 2: Należy zapoznać się z zamieszczonym na odwrocie formularza trybem postępowania co do sposobu 

rezerwacji i wnoszenia opłat za zamówione pokoje hotelowe.  
 

Cena za 1 dobę w pokoju: 

- jednoosobowym wynosi: 270 zł netto + 8% VAT = 291,6 zł brutto;  

- dwuosobowym wynosi: 320 zł netto + 8% VAT = 345,6 zł brutto. 

 

Dane personalne osoby nocującej  
 

Imię: _________________________________ Nazwisko: ____________________________  

Imię: _________________________________ Nazwisko: ____________________________  

 

Dane personalne / Dane do faktury 
 

Nazwa Firmy: __________________________ NIP: _________________________________ 

Adres Firmy: _______________________________________________________________________ 

Miasto: _______________________________ Telefon: ______________________________ 

Tel. komórkowy:  _______________________ E-mail: _______________________________  

 

Pobyt  

Przyjazd w dniu: ____________________________________________________________________ 

Wyjazd w dniu: _____________________________________________________________________  

 

Gwarancja finansowa 

Warunkiem dokonania rezerwacji jest przedpłata w wys. 100% za całość pobytu na konto 

lub przesłanie danych do preautoryzacji karty kredytowej najpóźniej 24h po dokonaniu rezerwacji. 
 

  Karta kredytowa   Przelew  
 

Hotel Ambasador Premium**** 

Ul. J. Kilińskiego 145 

90-315 Łódź 
 

 Rodzaj pokoju 

    Jednoosobowy                Dwuosobowy 

 

 

Uwagi/ potrzeby  

 

 

 
……….……………………………………. ……….……….……………………………………… 

Miejscowość, data               Podpis osoby upoważnionej 

 



Warunki szczegółowe 

zamawiania oraz wnoszenia opłaty za pokoje hotelowe: 

 

A. Sposób rezerwacji pokoi hotelowych. 

 

1. Rezerwacje pokoi będą dokonane na podstawie indywidualnych zgłoszeń Gości (na załączonym 

formularzu bezpośrednio do hotelu) w ramach zabezpieczonej puli pokoi, oraz ustalonych cen, nie 

później niż do dnia 31 października 2018 r. 

 

2. Po tym terminie przyjęcie rezerwacji będzie uzależnione od dostępności pokoi w hotelu, po cenach 

wyznaczonych przez Hotel. 

 

3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 12:00 w dniu 

wyjazdu.  

 

B. Sposób wnoszenia opłat za pobyt w hotelu. 

 

1. W celu gwarancji rezerwacji prosimy o podanie numeru i daty ważności karty kredytowej lub 

dokonanie przedpłaty na konto na podstawie dokumentu przesłanego przez Recepcję, w ciągu 

24 godzin od dokonania rezerwacji. W tytule przelewu proszę wpisać nr rezerwacji lub nr faktury 

proforma. 

 

2. W przypadku braku gwarancji rezerwacji, w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji, hotel 

zastrzega sobie prawo do jej anulacji.  

 

3. Usługi dodatkowe (mini bar, telefony, usługi pralnicze, SPA, usługi rozrywkowe, indywidualne 

rachunki gastronomiczne i barowe) płatne są przez gości hotelowych indywidualnie na miejscu 

w hotelu. 

 

4. Po przyjeździe do hotelu należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem. 

 

Uwaga: W cenę pokoju wliczone jest śniadanie. Parking jest usługą dodatkowo płatną – 24,6 zł 

brutto/doba/auto. 


