VOUCHERE DE VACANȚĂ - HOTEL CLERMONT
Hotel Clermont acceptă plata serviciilor cu vouchere și tichete de vacanță. Se acceptă atât varianta pe
suport de hârtie, cât și cea electronică.
Emitenți acceptați:

EDENRED
Voucher de vacanță
Voucher de vacanță electronic

SODEXO
Turist Pass
Turist Pass electronic

UP
Chèque Vacances

Termeni și condiții*:
Voucherele sunt nominale și pot fi folosite doar de către titulari pentru achiziționarea pachetelor de servicii
care conțin minim servicii de cazare cu mic dejun (cel puțin o noapte). Nu pot fi acceptate pentru plata altor servicii
achiziționate independent. Dacă pachetul de servicii turistice conține cazare, atunci se pot achita și orice alte
extraservicii prestate în cadrul hotelului Clermont.
Valoarea maximă a voucherelor de vacanță ce pot fi primite de la o persoană este de 11.400 lei.
Nu se acceptă vouchere de vacanță perforate, lipite, îndoite, capsate sau cu codul de bare alterat. Este interzisă
acordarea de rest de bani la voucherele de vacanță.
Voucherele de vacanță pot fi acceptate până cu 3 zile înainte de ultima zi de valabilitate menționată pe
tichete. Prin aplicarea Art. IV din Ordonanța de Urgență nr. 131/17.12.2021 valabilitatea voucherelor de vacanță
este următoarea:
Ÿ Vouchere de vacanță tipărite sau electronice emise înainte de martie 2019 NU SUNT VALABILE
Ÿ Vouchere de vacanță electronice emise în intervalul martie 2019 – decembrie 2020 sunt valabile până la 30 iunie 2022
Ÿ Vouchere de vacanță tipărite emise în intervalul martie 2019 – decembrie 2020 sunt valabile până la 30 iunie 2022
Ÿ Voucherele de vacanță electronice emise în 2021 sunt valabile 12 luni de la momentul încărcării pe card
Acceptăm plata în avans pentru sejururi rezervate după perioada de expirare a voucherelor.
În cazul anulării serviciilor rezervate, contravaloarea acestor vouchere nu se va putea restitui indiferent
de motiv, însă se va putea emite un voucher nominal pentru sejururi viitoare.
Pentru alte detalii și informații suplimentare ne puteți contacta la reservations@clermonthotel.ro.
*Voucherele de vacanţă se utilizează conform Ordonanţei de Urgenţă nr.8/2009, completată de Legea 173/2015.

