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2. sz. Melléklet 
 

 

 
 
MEGRENDELÉS 

 
Alulírott - a Partner alkalmazottja / munkavállalója - a Felek közötti szerződésben biztosított különleges munkavállalói kedvezmény 
igénybevételének feltételeit tudomásul véve, ezennel megrendelem a következő szolgáltatásokat; 

 

Az igénybevétel helye:  
(a Szálloda neve) 

 

  

      

Az igényelt szobák száma:  
(Pl.: 2 darab) 
 

 szobatípus: 
(Pl.: egyágyas, kétágyas, lakosztály) 
 

 

      

Az elhelyezésre vonatkozó egyéb információk: 
(Pl.: SUPERIOR kategóriájú szoba, pótággyal, gyerekággyal) 

 

 

      

Az érkezés  

napja:  
(Pl.: 2010. június 24.) 

 Az utazás  

napja: 
(Pl.: 2010. június 27.) 

 A tartózkodás 
éjszakáinak száma:  
(Pl.: 5 éjszaka) 

 

      

A megrendelő,  
a szolgáltatást igénybe-vevő alkalmazott/munkatárs 

neve: 

 
A gyerek(ek) 

életkora: 

További résztvevők nevei: 

 

1.   

 
 

2.   

 
 

3.   

      

Az igényelt szolgáltatási csomag megnevezése,  
és meghirdetett ára (amennyiben ismeri): 

 

      

A rendelés visszaigazolását, melynek meghirdetett árából  

részemre 15% engedményt biztosítanak, 
a következő e-mail címre, vagy faxszámra továbbítsák: 

 

 
A Partner munkavállalói részére biztosított kedvezmények alkalmazása, és igénybevételének feltételei: 
 
1. A Danubius Zrt. kedvezményes üdülési lehetőséget biztosít magyarországi Szállodáiban a Partner munkavállalói részére.  
2. A Partner munkavállalóját megillető kedvezmények:  

  15 % kedvezmény a www.danubiushotels.hu honlapon szereplő magyarországi vidéki szállodák napi árából, illetve a szállást 
is tartalmazó belföldi csomagajánlatok árából az ajánlatban szereplő egyéb feltételek változatlan érvényessége mellett. 

 15% kedvezmény a www.danubiushotels.hu honlapon szereplő budapesti szállodák napi árából. 
 További kedvezmények  

3. A 15 % kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze. A program részére korlátozott mennyiségű szoba áll rendelkezésre.   
4. A megrendeléseket az érintett Szálloda igazolja vissza a foglaltság függvényében. A szolgáltatások ellenértékének megtérítése a 

visszaigazolásban közölt feltételek szerint a Partner munkavállalója által egyénileg történik. A Partner munkatársai és alkalmazottai a 
Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások ellenértékét a szolgáltatás igénybevételét követően – elutazásukkor – készpénzzel, vagy 
hitelkártyával egyenlítik ki. A Szolgáltató a Vendégtől érkezésekor fizetési garanciát kérhet készpénz letét, vagy hitelkártya formájában. 

 
 

 

 

Szolgáltató megbízásából  Partner 

Szálloda neve: 

E-Mail: @danubiushotels.com 
Fax:  

 

 

E-Mail: 
Fax: 

 Dátum A megrendelő (alkalmazott, munkavállaló) aláírása 

   

 

 

http://www.danubiushotels.hu/
http://www.danubiushotels.hu/
mailto:danubiustravels@danubiusgroup.com
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3. sz. Melléklet 
 

 
 

 
A Szolgáltató által a Partner munkavállalói részére biztosított további kedvezmények 

 
HÉVÍZ 

Danubius Health Spa 
Resort Hévíz 

****superior
 

- korai (14.00 óra előtti) bejelentkezés - késői (11.00 óra utáni) kijelentkezés lehetősége, 
előzetes/helyszíni egyeztetés esetén 
- 1 üveg ásványvíz grátisz a mini bárból (személyenként 1 alkalommal) 
- 20% kedvezmény a wellness fürdők árából (Kleopátra, vörösboros, aromafürdő, Holt-Tengeri 
só fürdő) 

Danubius Health Spa 
Resort Aqua ****  - 
ALL INCLUSIVE  

- 15% kedvezmény a szálloda saját szépségkezeléseinek árából  
- 30% kedvezmény a késői (11.00 óra utáni) kijelentkezés árából 

BÜKFÜRDŐ 

Danubius Health Spa 
Resort Bük **** 

- korai (14.00 óra előtti) bejelentkezés - késői (11.00 óra utáni) kijelentkezés lehetősége, 
előzetes/helyszíni egyeztetés esetén 
- 1 üveg ásványvíz grátisz a mini bárból (személyenként 1 alkalommal) 
- 15% kedvezmény az itallapon szereplő alkoholos és alkoholmentes italokból 
- 15% kedvezmény a szálloda saját gyógy- és wellness kezeléseiből  

SÁRVÁR 

Danubius Health Spa 
Resort Sárvár **** 

- korai (14.00 óra előtti) bejelentkezés - késői (11.00 óra utáni) kijelentkezés lehetősége, 
előzetes/helyszíni egyeztetés esetén 
- 1 üveg ásványvíz grátisz a mini bárból (személyenként 1 alkalommal) 
- 15% kedvezmény az itallapon szereplő alkoholos és alkoholmentes italokból 
- 15% kedvezmény a szálloda saját gyógy- és wellness kezeléseiből (kivétel: sóbarlang) 

SOPRON 

Hotel Lövér **** - korai (14.00 óra előtti) bejelentkezés - késői (11.00 óra utáni), kijelentkezés lehetősége, 
előzetes/helyszíni egyeztetés esetén 
- 1 üveg ásványvíz grátisz a mini bárból (személyenként 1 alkalommal) 
- 20% kedvezmény a szálloda saját wellness kezeléseinek árából 

BALATONFÜRED 

Hotel Annabella *** - korai (14.00 óra előtti) bejelentkezés - késői (11.00 óra utáni) kijelentkezés lehetősége, 
előzetes/helyszíni egyeztetés esetén 
- 1 üveg ásványvíz grátisz a mini bárból (személyenként 1 alkalommal)  

Hotel Marina *** -  
ALL INCLUSIVE 

- 30% kedvezmény a késői (11.00 óra utáni) kijelentkezés árából 

GYŐR 

Hotel Rába City 
Center *** 

- korai (14.00 óra előtti) bejelentkezés - késői (11.00 óra utáni) kijelentkezés, előzetes/helyszíni 
egyeztetés esetén 
- 1 üveg ásványvíz grátisz a mini bárból (személyenként 1 alkalommal) 
- 50% kedvezmény az éttermi fogyasztásból  

PÉCS 

Hotel Palatinus City 
Center *** 

- korai (14.00 óra előtti) bejelentkezés - késői (12.00 óra utáni) kijelentkezés lehetősége, 
előzetes/helyszíni egyeztetés esetén  
- 1 üveg ásványvíz grátisz a mini bárból (személyenként 1 alkalommal) 
- Grátisz belépőjegy a Szabó Marcipán Múzeumba (csak előrerendelés esetén) 

Hotel Pátria *** - korai (14.00 óra előtti) bejelentkezés - késői (12.00 óra utáni) kijelentkezés lehetősége, 
előzetes/helyszíni egyeztetés esetén  
- 1 üveg ásványvíz grátisz a mini bárból (személyenként 1 alkalommal) 
- Grátisz belépőjegy a Szabó Marcipán Múzeumba (csak előrerendelés esetén) 

 

 

 
 


