Rezervo hotelin me kartën Fibank kudo që do të udhëtosh!
Zbritje fantastike deri në 4% !

Fibank dhe booking.com nëpërmjet një partneriteti vjen me një
ofertë fantastike. Nëse rezervon një hotel, një apartament ose një
shtëpi pushimi në booking.com duke përdorur kartën Fibank përfiton
zbritje në çmimin e hotelit nga 3% deri në 4% të shumës që paguan në cilindo nga hotelet që mund të
rezervohen në faqen booking.com
Shëmbull: Nëse do të rezervoni një hotel dhe dëshironi të qëndroni 5 net me një çmim të ofruar prej
60 EUR nata ju do paguani 5 net x 60 EUR, një total prej 300 EUR. Fibank ju ofron një zbritje (ne
forme rimbursimi ne karte pas qendrimit ne hotel) deri në masën 12 EUR për këtë rezervim.

Si përfitohet kjo ulje?
HAPAT:
1

Kliko në adresën travel.fibank.al zgjidh hotelin që dëshiron

2

Kryej rezervimin e hotelit në hotelit në datat e dëshiruara me kartën Fibank!

3

Pasi të vizitoni dhe të largoheni nga hoteli Fibank njoftohet për qëndrimin tuaj.

3

Fibank do ju rimbursojë në kartën tuaj zbritjen deri në vlerën 4% të totalit!

Përse duhet të rezervoni në Booking.com?
Çmime të favorshme
Mbi 500’000 hotele / apartamente dhe shtëpi pushimi kudo në botë
Rrjeti me i madh i rezervimeve online!
Kushte të përgjithshme:
1. Kjo ofertë është e vlefshme vetëm për përdoruesit e kartës Fibank, si edhe është e vlefshme vetëm
nëse rezervimiet e hotelit kryhet nëpërmjet faqes Fibank në adresën: travel.fibank.al
2. Për të përfituar nga oferta, kartëmbajtësi gjatë prenotimit në booking.com duhet të përdorë kartën
Fibank, si edhe duhet të qëndrojë aq net në hotelin e përcaktuar sipas rezervimit.
3. Nëse anullohet ose ndryshohet rezervimi për cilëndo arsye oferta nuk mund të përfitohet.
4. Pas daljes nga hoteli (check-out) klienti konfirmohet per qëndrimin e sukseshëm dhe në këtë
moment fiton të drejtën e ofertës dhe përfiton nga zbritja.
5. Afatet e ofrimit të zbritjes do të përllogariten vetëm pas ditës së fundit të qëndrimit në hotel. Proçesi i
rimbursimit do të fillojë nga 20 deri në 45 ditët e ardhshme ku klienti do të përfitojë nga zbritja. Fibank
çdo muaj brënda datës 10 do të kryejë rimbusimin (zbritjen e përfituar) duke i kaluar shumën përkatëse
në kartë klientit. Më pas kjo shumë (zbritja e përfituar) mund të përdoret sipas dëshirës në kartën e
klientit.
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6. Për arsye teknike rimbursimi i zbritjes mund të shtyhet edhe në një afat prej 60 ditësh. Por në këtë
rast klienti do të njoftohet dhe do i bëhet e ditur shuwqma e përfituar dhe data e ofrimit të zbritjes.
7. Fibank rezervon të drejtën e mos rimbursimit të shumës në raste kur evidentohet keq përdorimi i
ofertës lidhur me shkaqe përfitimi i të palëve të 3, rishitja e rezervimit, ose në raste kur qëllimi është i
ndryshëm nga përdorimi vetjak i këtij rezervimi.
8. Fibank ka të drejtë të ndërpresë këtë ofertë në çdo moment të caktuar sipas kushteve dhe
vendimeve të brëndëshme.
9. Kjo ofertë është kryer në përputhshmëri me kushtet e përdorimit të Booking.com B.V Hollandë
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