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 יום רצופים לפחות. 30( מוגדרת כשהייה של " שהייה לתקופה ארוכה"שהייה לתקופה ארוכה )  .1

 חדר לשהייה לתקופה ארוכה כולל:  .2

 מיני מקרר. •

 תה  מערכת להכנת קפה / •

 חדר מקלחת ושירותים. •

 טלפון קווי. •

 כספת. •

 . WIFIמערכת תקשורת  •

 על בסיס פנוי.חניה  •

 בשבוע.פעם והחלפה לחדר, לסדינים ,מגבות ונייר טואלט  ןשירותי ניקיו •

 שירותים נוספים יחויבו על פי מחירון תקף של המלון.  •

דרך אתר הבית של המלון ו/או באמצעות אך רק הזמנת חדר לשהייה לתקופה ארוכה יכולה להתבצע  .3

 .הכל גורם אחר לא תתקבלנ מנות דרך סוכני נסיעות ו/אוזה נציג מכירות מוסמך של המלון.

 אישור הזמנת חדר לשהייה לתקופה ארוכה מותנה בזמינות החדרים המיועדים לכך במלון. .4

ארוכה, יש לבצע מראש הזמנה לתקופה  ממחירים  הניתנים עבור הזמנה לשהייה  תעל מנת ליהנו .5

 יום ומעלה. 30לשהייה של 

ארוכה גם אם לתקופה שהייה  מחיר  ת קבלתאפשר יום, לא  30לתקופה קצרה מ  הזמנת חדרים  .6

 יום . 30מעבר ל ולאחר ביצוע ההזמנה , הוארכה בפועל 

 הייה לתקופה ארוכה יתבצע מראש באמצעות כרטיס אשראי.התשלום עבור תקופת הש .7

יום  30יום, יכול להתבצע בתשלום מראש עבור כל  30התשלום עבור תקופת שהייה ארוכה של מעל  .8

 בנפרד.

לשהייה לתקופה ארוכה תאושר רק לאחר אישור ביצוע התשלום על ידי חברת כרטיס ההזמנה  .9

 האשראי.

 בורו תשלום במועד ומראש.עלא תותר שהייה או שימוש בחדר שלא בוצע  .10

כרטיס המפתח לחדר יאפשר פתיחת הדלת עד מועד סוף התקופה המשולמת בלבד גם אם ההזמנה  .11

 לתקופה ארוכה יותר.

 ן לתקופת השהייה לתקופה ארוכה מותר רק לאורח על שמו נרשמה ההזמנה. השימוש בחדר שהוזמ .12

יחויב בתשלום נוסף שישולם באופן מידי כולל הכנסת אורחים נוספים, שימוש בחדר בכל דרך שהיא,  .13

 .ולא על פי המחיר לשהייה לתקופה ארוכה. על ידי מזמין החדר על פי מחיר מחירון תקף

פה ארוכה ירצה לבצע הזמנה חדשה ולהמשיך את תקופת השהייה ככל שמזמין חדר לשהייה לתקו .14

 ימים לפני תום מועד ההזמנה המקורית. 7יבצע את ההזמנה החדשה לפחות במלון ,

 במלון.המיועדים לכך אישור ההזמנה החדשה מותנה בזמינות חדרים  .15

דרים , בכפוף לזמינות החייה ההמלון רשאי להחליף חדר לאורח המבקש להאריך תקופת הש .16

 המיועדים לכך.

 אושרה ההזמנה החדשה, יחול עליה המחיר של ההזמנה המקורית. .17

 חודשים. 6משך התקופה המרבית לקבלת המחיר של ההזמנה המקורית הינו  .18

אורח, כל הכללים הנהוגים במלון עבור כלל  / במשך תקופת השהייה לתקופה ארוכה חלים על המזמין .19

 אורחי המלון.

 כללי המלון ותקנון האירוח מופיעים במלון ובאתר הרשת של המלון ורשת מלונות קיסר פרימייר. .20

 המזמין חדר לתקופת שהייה ארוכה ,יחתום עם כניסתו למלון על כרטיס רישום הנהוג במלון. .21

 המזמין חדר לתקופת שהייה ארוכה מצהיר כי קרא את התקנון, מכיר את הכללים ויפעל על פיהם. .22

וכן את מצהיר בזאת כי קראתי את התקנון והתנאים להזמנת ואישור חדר לשהייה לתקופה ארוכה,  יהרינ

 ללא סיג.ולפעול על פיהם ומסכים לקבלם התקנון הכללי והכללים האחרים הנהוגים במלון, 

 : _____________אישור


