
      

    
 02.10.2018    
    

SAYI   :     GM/SO/CD 1061  
  KONU   
  

:     2018 Şirket Fiyat Teklifi  

  FİRMA             :  FİKRET YÜKSEL VAKFI   
        
              Öncelikle  değerli  firmanız ile çalışmaktan duyacağımız memnuniyeti ifade etmek isteriz.  

                  
2018 yılı sonuna kadar değerli firmanıza uygulayacağımız özel fiyatlarımız aşağıda bilgilerinize 

sunulmuştur.  
  

İşbirliğimizin artarak devamını diler, saygılar sunarız.   
  
   

Oda Tipi  Tek Kişilik Oda                Çift Kişilik Oda  
Ekonomik Oda    130   TL  
Standart Oda     150   TL                             170   TL  
Deluxe Oda    170   TL                             190  TL  
Suite Oda                             260     TL  
Honeymoon Suite                             300    TL  
Üçüncü Kişi Farkı                               50     TL  
    

    
 * Yukarıda belirtilen fiyatlarımıza Açık Büfe Kahvaltı ve % 8 KDV dahildir.  

  

Otelimizde konaklayan misafirlerinize sunduğumuz hizmetlerimiz;  
 Açık büfe kahvaltı,  
 İsteğe bağlı ücretli hava limanı transfer servisimiz mevcuttur;  

*Sabiha Gökçen Havalimanı ( Tek Yön )170 TL %18 KDV dahildir,          
*Atatürk Havalimanı ( Tek Yön )            240 TL %18 KDV dahildir.    
        

  
Genel Şartlar ;  
  

 Hükümet tarafından fiyat teklifi geçerlilik süresi içerisinde ilave edilebilecek her türlü vergi 
fiyatlara yansıtılacaktır.  

  
 Bu doküman yalnızca “Özel Fiyat Teklifi” olup, kredi anlaşması değildir. Eğer firmanızın Asia 

City Hotel İstanbul ile kredi anlaşması yok ise tüm faturalar, misafiriniz tarafından veya misafiriniz 
otele giriş yapmadan önce firmanız tarafından ödenmelidir. Firma tarafından yapılacak ödemelerle 
ilgili kredi müracaat formu talebiniz üzere gönderilecek ve değerlendirilecektir.  
  

 Belirtilen fiyatlar Özel günler, ülkemizde ve bölgemizde olabilecek olan Kongre ve büyük çaplı 
organizasyon tarihlerini kapsamaz ve belirtilen fiyatlar Online satış sitelerinde otelin izni olmadan 
yayınlanamaz.  

  



  
  

   
  
Konaklamalar ile ilgili diğer detaylar;  
  
 Otelimiz her rezervasyonu giriş tarihinde saat 18:00'e kadar garantisiz olarak tutar. Saat 18:00'den 

sonra gelecek olan misafirler için yazılı firma garantisi talep edilmektedir. Garantili 
rezervasyonların saat 16:00'e kadar yazılı olarak iptal edilmemesi durumunda, firma belirtilen ilk 
gece ücretini ödemeyi kabul eder.  

  
 Otelimizin Check-in saati 14:00 ve Check-out saati en geç 12:00’dir.Erken giriş veya geç çıkış 

talepleri otel doluluğu göz önünde bulundurularak karşılanacaktır.  
  

 06 Yaşa kadar 3. Kişi ücretsizdir.  
  

 Uzun süreli ve grup konaklamalarınıza özel fiyatlar verilecektir.  
  

  
  
Ödemeler ;  
  
 Kredi anlaşmamız olmadığı takdirde Otelimizden temin edeceğiniz “Kredi Talep Formunu” 

doldurularak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Kredili çalıştığımız firmalar ödemelerini 
fatura kesim tarihinden itibaren …… gün içerisinde banka havalesi ile yapacaklardır.  

  
  
  Geçerlilik Süresi ;  
  

 Fiyat teklifimiz 31.12.2018 tarihine kadar geçerlidir.  
  

  
  
  
       

Mehmet ALTINYURT              Gizem DEMİR                  ŞİRKET ONAY                                             
Genel Müdür                                  Satış Şefi                        Yetkili/ Kaşe/İmza  

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ASIA CITY HOTEL ISTANBUL  
Küçükbakkalköy Mahallesi Sütçüler Sokak No:3 Ataşehir İSTANBUL Telefon 

: +90 216 408 19 19      Faks : + 90 216 408 19 20   


