ילוז בקתות לאוהבים את החופש

טופס הזמנת חופשה
אל:
נא למלא את הסעיפים החסרים ולשלוח חתום לפקס מס09-8665591 :
*יש לוודא קבלת הפקס החתום דרך אבי

טלפון:

תאריך ההזמנה:
תאריך החופשה :מתאריך <
סה“כ:

סה“כ:

עד<

לילות.

בקתות

בקתה 1

בקתה 2

בקתה 3

בקתה 4

בקתה 5

בקתה 6

כפי שסוכם עם הלקוח

כפי שסוכם עם הלקוח

כפי שסוכם עם הלקוח

כפי שסוכם עם הלקוח

כפי שסוכם עם הלקוח

כפי שסוכם עם הלקוח

מס‘ האנשים בבקתה:
מבוגרים
ילדים
תינוקות*

מס‘ האנשים בבקתה:
מבוגרים
ילדים
תינוקות*

מס‘ האנשים בבקתה:
מבוגרים
ילדים
תינוקות*

מס‘ האנשים בבקתה:
מבוגרים
ילדים
תינוקות*

מס‘ האנשים בוילה:
מבוגרים
ילדים
תינוקות*

מס‘ האנשים בוילה:
מבוגרים
ילדים
תינוקות*

)עד גיל שנתיים(

)עד גיל שנתיים(

)עד גיל שנתיים(

)עד גיל שנתיים(

)עד גיל שנתיים(

)עד גיל שנתיים(

* במידה ויגיע/ו ילד/ים לבקתה ללא הזמנה מראש ,יחויב כל ילד ב) ₪ 120 -ללילה(

פרטי כרטיס האשראי )לצורך הבטחת המקום(:
ויזה  /ישראכרט )הקף בעיגול(
מס‘ כרטיס:
בתוקף עד:

שלוש ספרות )בגב הכרטיס(:

ת.ז:

בחתימתו מסכים הלקוח לסעיפים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5

הלקוח בחר חדרים כפי שמופיעים באתרי האינטרנט השונים ,ומצא לנכון להזמינם עפ"י ההסתכלות באינטרנט .ילוז בקתות לאוהבים רשאית
לשנות את אבזור החדרים ללא הודעה מראש.
על הלקוח להסדיר את התשלום עבור הבקתות בתחילת החופשה עם קבלת המפתח לחדרים .התשלום במזומן או שיק מזומן ,אין תשלום
בכרטיסי אשראי! פרטי האשראי הם לצורך הבטחת מקום בלבד.
תנאי ביטול הזמנה :מיום ההזמנה עד  3שבועות לפני מועד החופשה – אין אנו גובים דמי ביטול .מ 21 -יום עד שבוע לפני תאריך החופשה יחוייב
הלקוח ב 50% -מערך העיסקה .לאחר מכן יחוייב הלקוח במחיר המלא של העיסקה .או לחילופין מביא נופש אחר במקומו.
הלקוח מתחייב להקפיד על הוראות הבטיחות ולשמור על תקינות הציוד והאבזור בבקתות ,בחצר ובבריכה.
עם הגעת הלקוח לבקתות ,במידה וירצה לבטל מסיבה כלשהי ,יחוייב הלקוח עבור העסקה במלואה.

תאריך :

שם מלא:

חתימה:

ש"ח .על הלקוח לעדכן לכל המאוחר ,יומיים לפני תאריך ההגעה ,על מספר הילדים העתידיים להגיע,
הערות :הזמנה זו עומדת על סכום כולל של
על מנת שמקום האירוח יתארגן בהתאם .כרטיס האשראי המצוין לעיל מהווה ביטחון לסכומים אלה .כל נזק שיגרם מכל סיבה שהיא ע"י הנופש או כל חוסר של
אביזרים מהאתר או אי הגעה ,יחויב כרטיס האשראי בהתאם.
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נהלי מתחם הצימרים
התשלום יבוצע בעת קבלת מפתח במזומן או בשיק .
קבלת ופינוי חדרים הנם כדלהלן :
בימים א '  -ה ' קבלת חדרים החל מהשעה  15:00ופינוי החדרים בשעה .10:00
בימים שישי ושבת  -קבלת חדרים החל מהשעה  15:00וביום שבת פינוי החדרים בשעה .15:00
כל שעת עיכוב ביציאה הנה בתשלום בסך של . ₪ 50
• במקום חצרות משותפות ,מקומות מסומנים למנגלים ושולחנות גינה להנאתכם ושימושכם,
נא לא להזיז חפצים ממקומם ,נא לשמור על השקט והניקיון*.
• מתחם הבריכה והמתקנים במתחם הצימרים הנם באחריות ובהשגחת ההורים בלבד.
אין מציל בבריכה ,כניסה לבריכה הנה באחריות המתרחצים בלבד ובליווי מבוגרים מעל גיל .16
הבריכה מגודרת ואין להשאיר שערי הבריכה פתוחים .
קבלת מגבות חדשות תינתן רק בתמורה להחזרת מגבות ישנות  ,מגבת אחת לכל אורח.
• נא לא להשאיר מזגנים דולקים בעת היציאה מהחדרים.
חל איסור מוחלט לעזוב את החדר ,ללא מסירת מפתח אישית למנהל המקום ,בעת העזיבה.
• כל נזק ו/או חוסר אשר יגרם יחויב בכרטיס האשראי ,ללא הודעה מוקדמת.
ת.ז
הנני
מבין/נה את הכתוב ומסכים/מה לתוכנו ואנהג על פי הכללים האמורים לעיל.
חתימת האורח:
אנו בצוות ילוז משתדלים להנעים את חופשתכם ולהפוך אותה לחוויה בלתי נשכחת,
אנא שמרו על המקום ,כאילו היה ביתכם.
תודה רבה מראש,
צוות בקתות ילוז

* במקום קיימת טלויזיה במעגל סגור ,המצלמת ומקליטה .
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