Navštívte s nami 87. ročník medzinárodného autosalónu v Ženeve

GENEVA INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2017
Opäť Vám prinášame možnosť na jednodňovú návštevu
87. ročníka medzinárodného autosalónu v Ženeve – letecky priamo z Bratislavy

Termín:

08. marec 2017 ( streda ) – 2. novinársky deň

Program:
- v ranných hodinách charterový let Bratislava – Ženeva ( odletové časy upresníme najneskôr 7 dní
pred odletom )
- individuálny presun na výstavisko Palexpo – výstavisko sa nachádza len niekoľko minút pešej
chôdze od medzinárodného letiska v Ženeve ( www.palexpo.ch )
- individuálna prehliadka autosalónu
- v podvečerných hodinách spiatočný let Ženeva – Bratislava
Cena za osobu: 564,- Eur
Cena zahŕňa: spiatočnú letenku Bratislava –
Ženeva - Bratislava, studené občerstvenie
počas letu, vstupenku na Geneva International
Motor Show 2017 ( platí počas 2. novinárskeho
dňa ) 20% DPH.
Upozornenie: počas novinárskych dní nie je na
výstavisko povolený vstup osobám mladším ako 16 rokov!
V prípade záujmu je možné objednať letenku alebo vstupenku aj samostatne.
Pre objednanie miest nám zašlite vyplnenú záväznú objednávku, ktorú nájdete na druhej strane.
Podmienkou účasti je uhradenie zálohovej faktúry.
Nakoľko kapacita lietadla je obmedzená, objednávky budú akceptované v poradí ich doručenia.
Ak klient zruší svoju účasť, budú účtované nasledovné stornopoplatky:
Zrušenie účasti viac ako 35 dní pred odletom
bez stornopoplatku
Zrušenie účasti 21 - 35 dní pred odletom
20% stornopoplatok
Zrušenie účasti 14 - 20 dní pred odletom
50% stornopoplatok
Zrušenie účasti menej ako 14 dní pred odletom
100% stornopoplatok
Zrušenie účasti musí byť doručené písomne. Za dátum zrušenia účasti sa považuje deň doručenia
oznámenia o zrušení účasti. Zmena mena je možná bez poplatku najneskôr 48 hodín pred odletom.
Motor-Car Bratislava, s.r.o. si v prípade nízkeho počtu účastníkov vyhradzuje právo na zrušenie letu –
v tomto prípade má klient nárok na vrátenie uhradenej čiastky v plnej výške.
V prípade ďaľších otázok nás môžete kontaktovať na čísle: 02/4929 4418, 0918 500 114
alebo e-mailom: a.pontikis@motor-car.sk .
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ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
Záväzne si objednávame - Návšteva Autosalónu Ž E N E V A 2017 - 8. marec 2017
Počet osôb ( letenka + vstupenka): ...................... v cene: 564,- Eur s DPH/osoba
Váš zmluvný partner: ......................................
Zoznam cestujúcich:
Upozornenie: počas novinárskych dní nie je na výstavisko povolený vstup osobám mladším ako 16 rokov!
Meno a priezvisko

Tel.číslo ( mobil )

E-mail:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kontaktná osoba:................................................ Tel.č.:............................E-mail:.........................................................
Fakturačná adresa:
Názov spoločnosti/Meno:......................................................................... IČO:............................................................
Adresa: ................................................................................................ IČ DPH:.............................. ............................
Poštová adresa ( ak je iná ako fakturačná ):
Názov spoločnosti/Meno:............................................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................................................
Dátum: .....................................

Pečiatka, podpis: ........................................................................................

Zaslaním objednávky účastníci vyjadrujú súhlas s podmienkami účasti uvedenými v ponuke vyššie.
Scan vyplnenej a podpísanej objednávky prosíme zaslať e-mailom na: a.pontikis@motor-car.sk alebo odfaxovať na
číslo: 02/4929 4929
Objednávateľ berie na vedomie, že osobné údaje ktoré poskytol prevádzkovateľovi spoločnosti Motor-Car Bratislava,
spol. s.r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava budú prevádzkovateľom spracované za účelom objednania
a zabezpečenia prepravy a ich spracovanie je na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje objednávateľa po dobu do vysporiadania všetkých záväzkov
a práv vyplývajúcich z objednanej služby. Prevádzkovateľ je oprávnený získané osobné údaje poskytnúť spoločnosti,
od ktorej objednáva dopravu za účelom zaobstarania objednanej služby. Poskytnutie osobných
údajov prevádzkovateľovi je zo strany objednávateľa povinné na základe osobitných predpisov, inak
prevádzkovateľ nebude môcť plniť voči objednávateľovi povinnosti vyplývajúce z objednanej služby .
Objednávateľ vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv dotknutej osoby v zmysle §28 zákona č. 122/2013 o ochrane
osobných údajov , a to najmä písomnou formou žiadať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho
osobné údaje spracúvané; zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ o objednávateľovi spracúva; likvidáciu
osobných údajov, ktorých účel spracúvania skončil; opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych osobných údajov.
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Balík Stay, Park and Fly – špeciálna ponuka pre Motor-Car
Bratislava, s.r.o. a Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o.
(platí od 7. do 9. marca 2017)

Využite balík spojený s ubytovaním a pohodlnou prepravou na bratislavské letisko, kým
Vaše auto zostane pohodlne zaparkované v areáli hotela.
Zahrnuté služby:
- 1 x ubytovanie v izbe kategórie komfort
- bohaté bufetové raňajky alebo raňajový balíček
- 24 h parkovanie (vyzdvihnutie auta po prílete)
- 1 x preprava na bratislavské letisko a späť
- zľavové poukážky do viacerých predajní AVION Shopping Park

69 EUR / jednolôžková izba
79 EUR / dvojlôžková izba
Možnosť predĺženého pobytu:
55 EUR / jednolôžková izba (vrátane raňajok, parkovného, daní a poplatkov)
65 EUR / dvojlôžková izba (vrátane raňajok, parkovného, daní a poplatkov)
Vienna House Easy Chopin Bratislava
Galvaniho 28
821 04 Bratislava
www.viennahouse.com
Rezervačné oddelenie:
zuzana.bezdekova@viennahouse.com
Tel.: +421 2 322 99 531
+421 2 322 99 532
Heslo pre rezervácie: MERCEDES
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