Αγαπητέ επισκέπτη ,
Σας ευχαριστούµε που πραγµατοποιήσατε κράτηση στην Eleios Villa, ενοικιαζόµενη
εξοχική κατοικία στον παραδοσιακό οικισµό Κατελειός στην Κεφαλονιά. Εµείς όλοι,
διεύθυνση και προσωπικό µαζί, ευελπιστούµε πως θα ικανοποιήσουµε κάθε προσδοκία
σας και πως θα σας προσφέρουµε την ελληνική ποιοτική φιλοξενία µε τον καλύτερο
τρόπο. Σας ευχόµαστε µια άνετη και ξεκούραστη διαµονή. Παραµένουµε πάντοτε στην
διάθεση σας οποιαδήποτε στιγµή για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες στο
τηλέφωνο & φάξ: 2310239349, στο κινητό: 6972840083, µε το ταχυδροµείο: ΕNETA
Γρηγορίου Ε’ 6 Πυλαία Θεσσαλονίκης και µε e-mail στο: kefalonia@enetate.com
Με εκτίµηση, Παρταλίδου ∆. Ανίνα
(Γενική ∆ιευθύντρια και Υπεύθυνη του Τµήµατος Ενοικιάσεων.)

www.tricorfo.com/eleios
Παρακαλούµε συµπληρώστε τα στοιχεία σας:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:

ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
__ /__ / ____

Ε-ΜΑΙL:

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΚΙΝΗΤΟ:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΚ: __ __ __ __ __

(Ο∆ΟΣ– ΑΡΙΘΜΟΣ - ΠΟΛΗ):

__ /__ / ____

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ:

ΑΦΙΞΗ :

_ _ / _ _ / _ _ _ _ ΩΡΑ: 14:00

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ:

ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ:

_ _ / _ _ / _ _ _ _ ΩΡΑ: 10:00

ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ:

__ __ __ , __ €

ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ:

ΣΥΝΟΛΟ: __ __ __ , __ __ € ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: __ __ __ , __ __ € ΥΠΟΛΟΙΠΟ: __ __ __ , __ __ €
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:

ΒΑΝΚ

Villa για 5 άτοµα
Extra Παιδική Κούνια

BIC

878/440086-04

GR 53 0110 8780 0000 8784 4008 604

ETHNGRAA

ALPHA

701/002002015373 GR 61 0140 7010 0000 0200 2015 373

CRBAGRAA

Ενοικίαση αυτοκινήτου
Παραλαβή από αερό/λιµένα

IBAN

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΠΑΡΤΑΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΠΙΘΥΜΩ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΥ ΚΑΡΤΑ:

Η πιστωτική σας κάρτα απαιτείται και ως εγγύηση για την κράτησή σας
ΑΡΙΘΜΟΣ : _ _ _ _

ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΤΑΣ:
HM./ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

__ / ____

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

CVC __ __ __

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΟΧΟΥ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
Πολιτική των ERMIS - ANINA BUNGALOWS για Επιβαρύνσεις - Aκυρώσεις

• Στις ανωτέρω τιµές ∆ΕΝ περιλαµβάνεται το κόστος του πρωινού, ο Φ.Π.Α 6,5% και ο ∆ηµοτικός Φόρος 0,5%.
• Για να ισχύει η κράτηση αποστείλατε υπογεγραµµένο αντίγραφο του παρόντος µε το απόκοµµα κατάθεσης της προκαταβολής στον τραπεζικό λογαριασµό που επιλέξατε παραπάνω.

• Για ακυρώσεις πλέον των 25 ηµερών πριν την ηµεροµηνία άφιξης, θα χρεωθείτε την προκαταβολή.
• Για ακυρώσεις µέχρι και 25 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία άφιξης, θα χρεωθείτε το συνολικό τίµηµα .
• H πιστωτική σας κάρτα απαιτείται σε ισχύ ως εγγύηση της κράτησης σε περίπτωση καθυστερηµένης ακύρωσης ή µη

εµφάνισης. Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωµα να προεγκρίνει την πιστωτική σας κάρτα ώστε να βεβαιωθεί ότι είναι
έγκυρη και ότι το ποσό της κράτησης µπορεί να καλυφθεί. Οι πιστωτικές κάρτες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
είναι MasterCard, Visa, και American Express. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας παραµένουν πάντοτε ασφαλή.
• Την ηµεροµηνία της άφιξης σας σε κάθε περίπτωση (προσέλευση, εκπρόθεσµη ακύρωση ή ‘’µη εµφάνιση’’), θα
εξοφληθεί το συνολικό τίµηµα των διανυκτερεύσεων σας και οι νόµιµες επιβαρύνσεις µε χρήση της πιστωτικής σας
κάρτας ή µετρητών. Εκδίδεται παράλληλα η απόδειξη πληρωµής την οποία και παραλαµβάνετε από την RECEPTION
• Με την συµπλήρωση του παρόντος, θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλα τα παραπάνω.

