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Scandic Bonus Cheque indeholder tolv checks. Når du køber et hæfte, fastfryser du prisen 
på virksomhedens hotelovernatninger på et lavt niveau i løbet af indeværende og næste år, 
eller så længe checkene rækker. Og hvis du har brug for flere, så køber du bare et nyt hæfte. 
Sværere er det ikke at holde virksomhedens omkostninger nede. Du slipper for at gå på jagt 
efter lave priser og skal ikke gå på kompromis med komforten for dem, der arbejder på farten.

ÉT HÆFTE – FLERE BRUGERE
Bonuscheckene er ikke personlige, hvilket gør dem 
ekstra velegnede til virksomheder, eftersom check-
hæftet kan deles mellem flere medarbejdere eller 
mellem forskellige kontorer. En fin handel for dig, 
der rejser med jobbet. 

REDUCER OMKOSTNINGERNE  
TIL HOTEL
Med checkene undgår I svingende markedspriser. 
Du sikrer dig den samme pris – uanset udbud og 
efterspørgsel – i mindst et år. Og Scandic Bonus 
Cheque gælder, så længe der er ledige værelser.

GÆLDER PÅ OVER 200 HOTELLER
Du kan anvende Bonus Cheques på alle vores 
hoteller med undtagelse af Scandic partnerhoteller. 
Du behøver ikke beregne udenlandsk valuta for 
dit ophold eller omregne udenlandske fakturaer. 
Det giver også stor frihed, at du altid kan vælge et 
godt hotel, hvor du end befinder dig. 

MEN HVAD KOSTER DET SÅ?
Du finder alle priser og tillæg på  
scandichotels.dk/bonuscheque. På en del hoteller 
betaler du et tillæg, når du bruger dine checks. 
Men selv her, sparer du penge, fordi du startede 
ud med en lavere pris.

12 GRUNDE TIL AT DU SKAL KØBE 
ET BONUS CHEQUE HÆFTE



FLERE FORDELE 
» Enkelt at anvende. 

»  Du behøver ikke ’købe stort ind’ for at få rabat,  
og du kan købe flere hæfter efter behov. 

» Checkhæftet kan anvendes af flere personer. 

»  Gælder samtlige Scandic-hoteller  
(med undtagelse af Scandic partnerhoteller),  
hvoraf 135 ikke opkræver tillæg.

» Inkluderer morgenmadsbuffet med over 100 herligheder. 

» Du vælger mellem forskellige værelsestyper, visse mod tillæg. 

» Du kan budgettere omkostningerne til hotel ved årets start. 

» Du betaler kun én gang, når du køber. 

» Checkene gælder alle dage i mindst et år. 

BESTIL VÆRELSE PÅ SCANDICHOTELS.DK
Her får du angivet samlet Bonus Cheque-pris inkl. tillæg. 

BESTIL BONUS CHEQUE
Bestil via scandichotels.dk/bonuscheque, via e-mail bcdk@scandichotels.com 
eller ring på tel. 33 48 04 50. Du kan også købe eller bestille Bonus Cheque 
næste gang, du bor på et af vores hoteller. 

Desuden kan du hos os altid få:  
Frit trådløst internet, fitness-faciliteter og 24-timers mini-butik.  
Næsten alle vores hoteller tilbyder mødefaciliteter og restaurant/bar.



VÆRD AT VIDE 
»  Bonus Cheque henvender sig til kunder med 

virksomhedsaftaler. 

»  Checkene gælder på alle Scandic-hoteller, med 
undtagelse af Scandic Partnerhoteller. 

»  Checkene gælder kun ved Bonus Cheque booking 
og kan ikke anvendes som delbetaling i forbindelse 
med andre priser. 

»  En check gælder for en person i enkeltværelse 
inkl. morgenmad. 

»  På visse hoteller opkræves et tillæg. 
Læs mere på scandichotels.dk/bonuscheque. 
Der opkræves et tillæg på 200 DKK for en ekstra 
person i et dobbeltværelse.

»  En Bonus Cheque er markeret med en udløbs-
dato og er gyldig i op til to år fra købsdatoen. 

»  Der er ikke returret på købte Bonus Cheques. 
Scandic kan derimod i visse tilfælde erstatte 
en mistet check. 

»  Check kan ikke anvendes som betalingsmiddel 
til restaurant- eller konferencetjenester. 

»  Bonus Cheque gælder for individuelle bookinger. 
Hvis du vil bestille mere end ni værelser på 
samme tid, kan hotellet tilbyde en pris baseret 
på din forespørgsel. 

»  For Scandic Friends Top Floor medlemmer gælder 
Bonus Cheque-prisen ikke ved bestilling med 
48-timers garantien.

Priser og vilkår finder du på
scandichotels.dk/bonuscheque


