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TÖRZSVENDÉG PROGRAM JELENTKEZÉSI LAP
KEDVES VENDÉGÜNK!
Kérjük, Jelentkezési Lapunkat nyomtatott nagybetűvel szíveskedjen kitölteni. A kitöltött
Jelentkezési Lapot leadhatja a recepción, vagy elküldheti az info@hotelvisegrad.hu e-mail címre,
illetve postán az alábbi címre: Hotel Visegrád (2025 Visegrád, Rév u. 15.)
Vezetéknév: ..................................................................... Keresztnév: .....................................................................
Születési idő (év, hónap, nap) és hely: . ...............................................................................................................
E-mail:............................................................................... Mobilszám: .......................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................................................................................
Irányítószám: ....................... Helység/Város: ........................................................................................................
Utca, Házszám, Emelet, Ajtó: ..................................................................................................................................
Levelezési cím (amennyiben eltér a lakcímétől): ..........................................................................................
Törzsszám: .…………………………………… Törzsvendégkártya száma: ......................................................
Hány alkalommal vette igénybe szállodánk szolgáltatásait: .....................................................................

Jelentkezését és szállodánkba vetett bizalmát és hűségét köszönjük!
A következő oldalon olvashatja törzsvendég programunk részleteit!

………………., 201.. . …… hó ...… nap
....................................................................
Vendég

SIRÁLY ÉTTEREM ÉS SZÁLLODA KFT.
****

TÖRZSVENDÉGPROGRAM
Kedves Vendégünk!
Cégünk 1982 óta működő családi vállalkozás, mely otthonos környezetet, barátságos, családias
hangulatot és kiszolgálást nyújt minden kedves Vendégünknek! Szeretnénk szállodánkoz való
bizalmukat és hűségüket jutalmazni, és ezért kialakítottuk törzsvendégprogramunkat!
Legyen Ön is ennek a nagy családnak a tagja!
Törzsvendégkedvezményt a mindenkori napi és csomagárakból számítjuk.
•

Ha Ön már eltöltött minimum 3 x 2 éjszakát (5 éven belül) szállodánkban, akkor következő
foglalásánál 5% kedvezményt biztosítunk csomagárainkból, vagy napi árainkból.

•

Ha Ön már eltöltött 5 x 2 éjszakát (5 éven belül) szállodánkban, akkor következő foglalásánál
7% kedvezményt biztosítunk csomagárainkból, vagy napi árainkból.

•

Ha Ön már eltöltött 10 x 2 éjszakát (5 éven belül) szállodánkban, akkor következő foglalásánál
10% kedvezményt biztosítunk csomagárainkból, vagy napi árainkból.

Hogyan válhat törzsvendéggé?
Ön a 3. szállodánkban tartózkodása után jogosult a törzsvendég státusz igénylésére, melyet a
helyszínen kitöltött formanyomtatvány leadásával tehet meg, vagy a nyomtatványt itt letöltheti, melyet
küldjön el az info@hotelvisegrad.hu címünkre.
Törzsvendég programunk általános feltételei:
•

A törzsvendégprogram kedvezményeit kizárólag egyéni vendégeink vehetik igénybe,
amennyiben foglalásukat közvetlenül szállodánknak adták le online a www.hotelvisegrad.hu
oldalon keresztül, vagy telefonon (+36 26 397 034), vagy e-mailben az info@hotelvisegrad.hu
címen.

•

A törzsvendég kedvezményt kizárólag a törzsvendég és kísérői vehetik igénybe, egy szobában
történő tartózkodással. (a kedvezmény igénybevételéhez a törzsvendégnek is jelen kell lennie).
Egyidejűleg maximum egy szoba foglalható kedvezményes áron.

•

A törzsvendég kedvezmény további kedvezménnyel nem vonható össze

•

A kedvezmény igénybevételi szándékát kérjük a következő foglalásnál jelezni szíveskedjen,
hogy meg tudjuk állapítani a kedvezmény mértékét.

•

Kérjük figyeljenek, hogy mindig a törzsvendég nevén adják le a foglalást

•

Amennyiben már rendelkezik törzsvendégkártyával, kérjük foglalásnál adja meg a
kártyaszámot, hogy be tudjuk azonosítani mint törzsvendégünket

