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Kongresové centrum Praha, as,‘
14000 Praha 4 Nusle, 5. května 1640/65,
ičo: 630 802 49, DIČ: CZ 63080249

Společnostje zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddi I B, vložka 3275
Místo podnikání: Holiday Inn Prague Congress Centre, Na Pankráci 15/1684, Praha 4, 14021

DOHODA O SMLUVNÍ CENĚ

Mimo sezóna
2.1. —31.3., 1.7. —31.8.,

Typ pokoje PuItov cena Hlavni sezóna 1.11. — 28.12.
Víkend (pá — ne) v hlavní

sezóně

Single! Double room 220 EUR

Executive room 240 EUR

Sníte 300 EUR

Cenové podmínky: Výše uvedené ceny jsou za pokoj a noc včetně buffetové snídaně, místních poplatků DPH.
*\I případě volné kapacity poskytne hotel hostovi převedení na pokoj vyšší kategorie bez
příplatku.
Ceny pro skupinové rezervace nad 50 budou domluveny odděleně na základě individuální
smlouvy. Informace o cenách jsou důvěrné.
Pracovnici rezervací Vám rádi pomohou na kontaktních Číslech:
Tel.: +420296895011 Fax: +420 296 895 010, E-mail: reservation®holidayinn.cz
Pokud není stanoveno jinak, platba proběhne v hotovosti Či CC při odjezdu hosta a firma seji
tímto zavazuje v souladu s cenovými a platebními podmínkami zaplatit. Konečný účetJfaktura
bude vystaven v CZK dle aktuálního kurzu ČNB platnémjeden kalendářní den před příjezdem.
Negarantované rezervacejsou platné do 16:00v den příjezdu hosta. Garantované rezervacejsou
platně celou noc, při stornu rezervace po 16:00 hod nebo při nedojezdu hosta se účtuje
stornopoplatek ve výši ceny první noci.
High — Speed Internet připojení na pokojích + WiFi internet připojení na restauraci a lobby
baru zahrnuto v ceně. Mini Gym — v ceně. Vstup do executive lounge pro hosty z exekutivaích
pokojů.

KCPje povinno ve smyslu zákona Č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), uveřejňovat vregistru smluv smlouvy,

jestliže výše hodnoty jejich předmětuje vyšší než 50.000,- KČ bez DPH.

Tato dohoda je uzavírána na dobu určitou od 1.1.2017 do 31. 12.2017 a nabývá platnosti dnem doručeni řádně
podepsaného a orazítkovaného originálu hotelu.
Za: Za: Kongresové centrum Praha a.s.
Jméno: Jméno: Petr Veselý
Funkce: General Manager Funkce: General Manager
Datum: Datum: 22.2.2017
Podpis: Podpis

Předmětem této dohody je úprava cenových, platebních a dalších níže speciflkovaných podmínek v souvislosti
poskytováním ubytovacích a ostatních služeb hotelem HOLIDAY INN Prague Congress Centre.

Rezervace:

Platební podmínky:

Storno podmínky:

Ostatní podmínky:

‘Ibis IoIcl is owncd, operated, and managcd by Kongresové Centrum Praha, as,
Linder license from Intercontinental I‘IoteIs Group, Inc.


