Sayın Yetkili;
Bugüne kadar Dedeman Istanbul Otel‟ine göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

Acentanızın yabancı tur operatörleri ile yapacağı pazarlamada 1 Kasım 2011-31 Mart 2012 tarihleri arasında
kullanabileceğiniz “Kıs Sezonu FIT” fiyat anlaşmamız aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Belirtilen fiyatlar,ulusal ve uluslar arası kongre, fuar, bayram, yılbaşı dönemlerinde geçerli değilidir.
Fiyatların geçerli olabilmesi için sayfaları imzalayıp tarafımıza geri gondermenizi rica ederiz.Fiyatlarımız
internet ortamında yayınlanamaz.
Dedeman İstanbul Otel‟e göstermiş ilgiye tekrar teşekkür eder, sizi ve değerli
ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

misafirlerinizi otelimizde

Saygılarımızla,

Elif Akdemir
Satış Yetkilisi

Beril KADIOGLU
Satış & Pazarlama Müdürü

2011-2012 KIġ SEZONU PAZAR FĠYATLARI
01.11.2011 - 31.03.2012

Avrupa Pazar Fiyatlları
Superior Tek Yataklı Oda

Euro 100.-

Superior Çift Kişilik Oda

Euro 120.-

Executive Superior Tek Kişilik Oda

Euro 180.-

Executive Superior Çift Kişilik Oda

Euro 200.-

Executive Deluxe Tek Kişilik Oda

Euro 240.-

Executive Deluxe Çift Kişilik Oda

Euro 290.-

Suite Oda

Euro 450.-

Amerika- Asya-Orta ve Uzakdoğu-Afrika- Okyanusya
Pazar Fiyatları







Superior Tek Yataklı Oda

Usd 145.-

Superior Çift Kişilik Oda

Usd 170.-

Executive Superior Tek Kişilik Oda

Usd 260.-

Executive Superior Çift Kişilik Oda

Usd 285.-

Executive Deluxe Tek Kişilik Oda

Usd 415.-

Executive Deluxe Çift Kişilik Oda

Usd 440.-

Suite Oda

Usd 654.-

Yukarıda belirtilen fiyatlarımıza açık büfe kahvaltı ve KDV dahildir.
Extra bed ücreti 30 € / 40 Usd (Para bırımıne gore değişiklik göstermektedir.) olarak cift kisilik oda
fiyatının üstüne eklenecektir.
Fiyatlarımız net ve komisyonsuzdur.
KDV oranındaki artışlar fiyatlara aynı oranda yansıtılacaktır.
Fiyatlarımız internet ortamında pazarlanamaz, Yukarıda belirtilen fiyatlar,ulusal ve uluslar arası kongre,
fuar ,bayram dönemlerinde geçerli değilidir.

DĠĞER DETAYLAR:
Fiyatlarımız EURO bazında olup, TL karşılığı hesaplamasında, otele giriş tarihinde geçerli olan Merkez
Bankası Döviz Alış Kuru kullanılacaktır.
0 -6 yaş arasındaki çocuklar ücretsiz, 6-12 yaş cocuklar ebeveyn odalarında konaklamaları şartıyla %50
indirmli konaklayacaklardır.
Tüm misafirlerimiz için “Life Style Health & Beauty Center‟da” yarı olimpik kapalı havuz, fitness, jakuzi ve
sauna kullanımı ücretsizdir.
10 oda ya da üzerindeki toplantılı – toplantısız konaklama talepleri , otelin müsaitlik durumu veya sezon
özellikleri değerlendirilerek fiyatlandırılacak olup, özel grup fiyatları için satış departmanı ile irtibata geçilmesi
gerekmektedir.
Konaklayan misafirlerimiz için Otopark kullanımı ücretsizdir.
Otel fiyatları yukarıda belirtilen dönem içinde veya yıl içinde değiştirme hakkını saklı tutar.
Hükümet tarafından fiyat teklifi geçerlilik süresi içerisinde ilave edilebilecek her türlü vergi fiyatlara
yansıtılacaktır
Bu döküman yalnızca “ Özel Fiyat Teklifi” olup, kredi anlaşması değildir. Eğer şirketinizin DEDEMAN
ISTANBUL HOTEL ile kredi anlaşması yok ise tüm faturalar, misafiriniz tarafından veya misafiriniz otele giriş
yapmadan önce şirketiniz tarafından ödenmelidir. Şirket tarafından yapılacak ödemelerle ilgili kredi müracaat
formu talebiniz üzere gönderilecek ve değerlendirilecektir.
REZERVASYON & ĠPTALLER & ġARTLAR:
Münferit rezervasyonlarınızda, misafirin ödeme şekli, giriş saati ve garanti detaylarının mutlaka yazlı olarak
bildirilmesinin önemini hatırlatır, talep ettiğiniz oda tipini, misafirlerinizin VIP konumlarını ve ekstra
harcamalarının ödeme durumlarını belirterek, Rezervasyon Departmanı faks no: 212 275 11 00 „a iletmenizi
rica ederiz. Rezervasyon ile ilgili yapılacak her türlü değişiklik veya iptal de yazılı bildirilmelidir. Otelimiz
tarafından yazılı olarak konfirme edilmeyen talepler geçersizdir.
Misafirlerin otele giriş saati 14.00, çıkış saati en geç 12.00 olup, 18.00‟e kadar olan çıkışlarda yarım günlük
oda fiyatı, 18.00 den sonraki çıkışlarda tam günlük oda fiyatı uygulanır.
Yazılı bir geç giriş garantisi olmadıkça, otel, rezervasyonu saat 16.00 „a kadar tutmaktadır. Garantili olarak
verilmiş olan rezervasyonun gerçekleşmemiş olması durumunda, otelin 1 gecelik oda ücretini şirkete fatura
etme hakkı bulunmaktadır.
Şirketiniz tarafından yapılacak ödemelerin, kredi anlaĢmamız olmadığı taktirde, misafirlerinizin otele
girişinden evvel yapılması gerekmektedir. Kredi talep durumunda, satış departmanı ile irtibat kurulması,
tarafınıza iletilecek
“Kredi Talep Formu“nun doldurularak otele iletilmesi ve talebinizin otelimizin Kredi Departmanı tarafından
onaylanması ve tarafınıza iletilmesi gerekmektedir.
Otelin kontrolü dışında gerçekleşen ( doğal afet, seferberlik veya savaş hali ,lokavt ,ambargo.. ( mücbir
sebepler ) durumlarda, otel vaad etmiş olduğu servisleri yerine getiremiyorsa kesinlikle sorumlu
tutulmamalıdır.
“Şirket Özel Fiyat Anlaşması“ nda belirtilmiş olan fiyatlar, otele bilgi verilmeden ve yazılı onay alınmadan hiçbir
şekilde Internet ortamında yayınlanmamalıdır.
Anlaşmadaki yükümlülüklerin şirket tarafından yerine getirilmemesi durumunda, otel, yazılı olarak anlaşması
tek taraflı olarak fesh edebilecek olup , uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.
Bu „FIT Özel Fiyat Anlaşması‟ acentanız tarafından imzalanıp ve kaşelenerek tarafımıza gönderildiğinde
geçerlilik kazanacaktır.
Saygılarımızla,

Elif Akdemir
Satış Yetkilisi

Beril KADIOGLU
Satış&Pazarlama Müdürü

