
Balaton Maraton szállás megrendelő a    Siófok -ba 

(volt Hotel Aranypart) 
 

A megrendelő lap kizárólag egy szoba foglalására alkalmas. Minden foglalt szobához külön megrendelő lapot kérünk 

kitölteni. Kérjük a lapot jól olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. A foglalás csak fizetéssel együtt érvényes. 

(Idegenforgalmi adót 18 év alatt nem kell fizetni) 

Ezúton szeretnék szállást foglalni a Balaton Maraton/Félmaraton idejére.  
 

Szoba típusa  

 Egyágyas Standard (12.800 Ft/éj/szoba + ifa)

 Egyágyas Superior (14.500 Ft/éj/szoba + ifa)

 

 Kétágyas Standard (9.200 Ft/fő/éj + ifa)

 Kétágyas Superior (9.700 Ft/fő/éj + ifa)

 

 Háromágyas Standard (8.300 Ft/fő/éj + ifa)

 Háromágyas Superior (9.000 Ft/fő/éj + ifa)

 

 Apartman 4 főre Superior (38.000 Ft/éj/apartman + ifa) 
 

Az elhelyezés 3 év alatti gyermekeknek ingyenes.  3 és 14 év közti gyermekeknek pedig 50%-os kedvezmény jár. 

 

Foglalt éjszakák 

2016. november 18. (péntek)    

2016. november 19. (szombat)  

2016. november 20. (vasárnap)  

 

Felnőtt vendégek neve: 
 

 

______________________________________________  ___________________________________________  

 név  név 

 

______________________________________________  ___________________________________________  

 név név 

 

Összes felnőtt száma: ______________ fő 

 

Gyermek vendégek (18 év alatt) neve és pontos születési dátuma: 

 

_______________________________________________  .. 

 név születési év hó nap 

_______________________________________________  .. 

 név születési év hó nap 
 

 

Összes gyermek száma: ______________ fő 

 

 



Fizetés: 
 

FELNŐTTEK : 

 

 

_____________ Ft + 400 Ft IFA  X  _________ fő   X _________ éj =                              Ft (1) 
 

 

GYEREKEK 3-14 év között (50% kedvezménnyel): 

 

_____________ Ft/éj X _______________ fő X 0,5 X _________ éj  =                          Ft (2) 

 

GYEREKEK 14-18 év között: 

 

 

_____________ Ft/éj X _______________ fő X _________ éj  =                          Ft (3) 

 

 

ÖSSZESEN: 

 

A fent bekeretezett összegek (1-es, 2-es, 3-as és rubrika összegei) összeadásával megkapja a teljes fizetendő 

összeget: 

 

__________ + __________ + __________       =                             Ft 
felnőttek (1)                 gyerekek (2)            gyerekek (3)   

 

 

Kapcsolattartó neve: ______________________________________________ 

 

Telefonszáma: ____________________________ E-mail címe: ____________________________ 

 

Fizetés módja 

 

1) Banki átutalás a BSI Sport Kft. Budapest Banknál vezetett bankszámlaszámára: 10102086-51120700-01000007. Az 

átutalás megjegyzés rovatában kérjük feltűntetni a kapcsolattartó nevét és hogy „Balaton Maraton szállásfoglalás” 

 

2) Készpénzben a BSI nevezési irodában vagy eseményeinken az információs sátorban.  

 

3) SZÉP Kártyával való szállásdíj fizetés nem lehetséges! 

 
Az alábbi információk fontosak, kérjük elolvasni: 

 

Helyfoglalás kizárólag a BSI-n keresztül lehetséges személyesen a nevezési irodában, illetve írásban e-mailen a nevezes@futanet.hu 

címen keresztül. A fent feltüntetett árak 2016. november 1-ig érvényesek. November 1. és 11. között +5.000 Ft kezelési költséget 

számolunk fel foglalásonként. A foglalás akkor érvényes, ha a szállás díj befizetésre került. A szobákat a foglalások beérkezési 

sorrendjében töltjük fel. Ha egy szobatípusból a felhasználható szobák elfogytak azt jelezzük a szoba típusánál a fenti 

táblázatban. „Túlfoglalás” esetén, mindig a fizetett foglalások élveznek elsőbbséget. 
 

Lemondási feltételek 

Az előzetes foglalások lemondását kizárólag írásban tudjuk elfogadni (e-mail, személyesen a BSI irodájában) az alábbi feltételek 

szerint: 

- 2016. november 1- én éjfélig kötbérmentesen lemondható a szállás  

- 2016. november 2 - 11-ig 20% kötbér ellenében  
- 2016. november 11. után csak abban az esetben áll módunkban a szállás díját visszatéríteni (50%-os kötbér levonásával), ha az a 

lemondás után eladásra kerül 

 

 

_____________________________    ______________________________ 

              dátum        aláírás 

 

mailto:nevezes@futanet.hu

