
 
Karlstad den 31 januari 2017 

ELITE STADSHOTELLET KARLSTAD 

Kungsgatan 22, 651 08 Karlstad 

tel +46 54 293000, fax +46 54 29 3031, epost: info.karlstad@elite.se 

www.elite.se 

 

GRUPPBEKRÄFTELSE  
 

Spädbarnsfonden         

Angela Jones 

Stigbergsliden 18 

414 63 Göteborg 

 

E-mail: kansliet@spadbarnsfonden.se 

Telefon: 031 3875757 

 

Gruppnamn: Spädbarnsfonden-CALL INS 

Vår kontakt: Ann-Charlotte Håkansson 

 

Bokningsnr: GSPÄ170517-Anges vid bokningstillfället   
Sista avbokningsdatum:    

Namnlista: CALL INS 

 
Ankomstdatum : 17-05-2017 

Avresedatum : 18-05-2017 

 

Rumstyp Onsdag 

  17-05-17 

Superior rum 

1 gäst 0 1,300 

2 gäster 0 1,500 

Deluxerum 

1 gäst 0 1,450 

2 gäster 0 1,650 

Total 0   

 

Ovanstående priser inkluderar frukostbuffé och moms. Incheckning sker efter kl 15:00 

ankomstdagen. Utcheckning sker innan kl 12:00 avresedagen. 

 

Vi hjälper er gärna med att boka events, middagar och mingel!  

 

Med vänlig hälsning 

Ann-Charlotte Håkansson, Karlstad 

Bokare 
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Villkor: 

 

Beställaren av denna gruppbokning är ansvarig för att informera deltagarna om nedanstående 

avbokningsregler. Om deltagarna inte är informerade om avbokningsreglerna och hamnar i dispyt 

med hotellet om betalningen, blir beställaren betalningsskyldig. 

 

Deltagarna i gruppen ringer själva in med namn och betalsätt senast fyra veckor före ankomstdatum.  

De kan boka på rum i mån av plats. Inga rum är avsatta. 
Avbeställning kan göras utan kostnad fram till 14.00 på ankomstdagen.  

 
MEDDELA FÖLJANDE TILL ERA GÄSTER: 
Gästerna bokar själva sina rum genom att ringa oss på tel. 054-29 30 00 alternativ 
info.karlstad@elite.se och uppge bokningskod  GSPÄ170517 
Bokningarna ska garanteras med ett betalkortsnummer.  
Om gästerna önskar betalning mot faktura ska ett skriftligt fakturaunderlag skickas till oss senast 
1 vecka innan ankomst till  info.karlstad@elite.se..  
Fakturaunderlaget ska innehålla fakturaadress, ev. märkning samt organisationsnummer.  
Incheckning från kl. 15.00 ankomstdagen. 

 

No-show debiteras deltagaren till 100% av värdet på beställningen. Om bokningen gäller fler nätter 

måste deltagaren meddela hotellet innan kl 10:00 dagen efter no-show för att bekräfta om rummet 

kommer att användas resterande nätter, annars släpps rummet för resterande nätter. 

 

Vid konflikt tillämpas Visita:s regler. 

 

Vänligen återbekräfta genom att signera och returnera per fax till 054-293031 eller signerad pdf 

senast den :  

 

Ovanstående bekräftelse och avbokningsregler godkännes: 

 

 

Signeras:     Datum:   
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