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Číslo potvrzení Hotels.com : 145375686029
Rezervováno: online - Pondělí, 12. února 2018 23:46:15 GMT+01:00

Jméno pro fakturaci: Stepan Strebl

Vaše stvrzenka

Jméno hosta: Stepan Strebl Typ pokoje: Pokoj typu Superior

Registrace dne: Pátek, 2. března 2018
Odhlášení dne: Pondělí, 5. března 2018
Počet nocí: 3
Počet pokojů: 1

Údaje o hotelu: Jerusalem Inn
 7 Horkanos street

 Jerusalem
 IL

 +97226252757

Rezervační údaje

Poplatky: EUR  €

Pátek, 2. března 2018: 109,72€
Sobota, 3. března 2018: 94,37€
Neděle, 4. března 2018: 94,37€

Sleva aplikována: 0,00€

Mezisoučet: 298,46€

Celkem: 298,46€

Uhrazená částka: 298,46€
Částka k zaplacení: 0,00€
Způsob platby: MasterCard
Číslo karty: XXXXXXXXXXXX8423

Storno podmínky
 Bezplatné zrušení do 28.02.2018

Pokud rezervaci změníte nebo zrušíte po 19:00, 28.02.2018 ((GMT+02:00) Jerusalem), bude vám naúčtován
poplatek ve výši 100 %.

Zaplacenou částku nelze vrátit v případě, že se do zařízení nedostavíte nebo se z něj odhlásíte dříve.
 

Všem občanům země Izrael se účtuje příslušná místní daň z přidané hodnoty.

V ubytovacím zařízení bude nutné uhradit následující poplatky:

Zohlednili jsme veškeré poplatky, které nám zařízení poskytlo. Poplatky se nicméně mohou lišit např. s ohledem
na délku pobytu či zarezervovaný pokoj.

Naúčtovali jsme vám platbu za tuto rezervaci.

Jakékoli další poplatky vzniklé během pobytu budou naúčtovány v místní měně hotelu a mohou podléhat
poplatkům za směnu.
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Tato stvrzenka byla vytištěna dne: Pátek, 23. února 2018 18:16:47 GMT+01:00
 Toto není daňový doklad.

 Retain this copy for statement verification.
 Uchovejte si tuto kopii pro ověření na výpisu.

 Vezměte prosím na vědomí, že za provedení změn ve vaší rezervaci mohou být podle obchodních podmínek a
obsazenosti účtovány další poplatky.

Potvrzení rezervace neslouží jako doklad o platbě. Jsou-li v potvrzení rezervace zmíněny daně, nejedná se o
DPH, kterou vám účtuje Hotels.com, ale o transakční daně (např. daň z obratu nebo z použití služby, pobytová
daň, spotřební daň apod.), jejichž plátcem je společnost Hotels.com a které Hotels.com hradí hotelu v souvislosti s
vaší rezervací. 

 Všeobecné podmínky najdete na webových stánkách: 
https://cs.hotels.com/customer_care/terms_conditions.html 
Na transakce pro hotely v rámci Evropské unie se neuplatňuje DPH, pokud se na ně vztahuje ustanovení článků
306-310 směrnice Evropského společenství 2006/112/ES.
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