
Hej,

Först och främst önskar vi att tacka för Er bokning hos Quality Hotel Friends, Solna. Vi kommer att göra 

allt vi kan för att säkerställa att Era gäster får en angenäm vistelse.

Det har noterats att ni önskar betala för Era gäster.

För att underlätta för Er har vi sammanfattat följande viktiga punkter som vi ber er att ta hänsyn till: 

•	 En fakturaavgift på kr 100,- per bokning tillkommer. Undantag är statliga myndigheter. Om fakturan är 

på kr 5000,- eller om detta belopp överstigs utgår heller ingen faktureringsaavgift.

•	 Fakturan ska betalas inom 10 dagar om inte annat anges.

•	 Ifyllda fakturaunderlag ska scannas och skickas via mail till q.friends@choice.se

•	 Vi förbehåller oss rätten att be gästen vid incheck om ett giltigt betalmedel för extrakostnader om 

dessa inte får faktureras.

•	 Fakturaunderlaget måste alltid vara hotellet tillhanda senast tre arbetsdagar innan gästens ankomst. 

Skulle fakturaunderlaget vara oss tillhanda senare än så kan vi inte garantera att fakturaunderlaget 

kommer att godkännas som betalningssätt och gästen kan komma att frågas om att lämna garanti 

för betalningen.

Vi står mer än gärna till tjänst om Ni har några frågor, funderingar eller önskemål och kan nås dygnet 

runt på +46 8 705 70 00.

Med vänliga hälsningar, 

 

Quality Hotel Friends, Solna

Eventhotellet för de stora ögonblicken
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Vi auktoriserar:   Quality Hotel Friends
    Org.nummer: 556812-2682
    Råsta Strandväg 1, 169 59 Solna
    Tel: 08- 705 70 00, Fax: 08-705 70 99 

Gällande bokning: 
Gästens namn:
Bokningsnummer:

Ankomstdatum och avresedatum:

Att fakturera till följande organisation:
Företag:    
Org. nummer:     Kontaktperson:
Telefonnummer:    Faxnummer:
Gatuadress:     Postkod och ort:

Önskemål om referens:
Kostnadsställe:    Avdelning:

Vi godkänner följande kostnader:
 Logi inkl frukost
 Samtliga kostnader
 Alla kostnader förutom:
 Restaurangnota upp till kr:
 Endast garanti för bokade rum
 Övrigt, så som:

 Vi önskar att ta emot en faktura endast vid detta tillfälle
 Vi önskar att ta emot en faktura vid följande tillfälle:
 Vi önskar stående fakturaunderlag 

 
 
Härmed ger jag Quality Hotel Friends tillåtelse att skicka en faktura för ovanstående bokning.
 
Underskrift: _____________________________________________

Datum:    Namnförtydligande:     Företagsstämpel:
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