Termat dhe kushtet

Kushtet kryesore
Këto terma dhe kushte janë të zbatueshme edhe në këtë vendndodhje.
Bëni një rezervim me Promocionin e Udhëtimit Mastercard Premium (“Promocion”) midis orës 00:01
EST 1 qershor 2021 dhe 23.59 deri më 30 qershor 2022 (“Datat e rezervimit”) nëpërmjet faqes së
mëposhtme: www.ihg.com/mastercard për qëndrimet për të paktën 2 net në hotelet si vijon: Hotel
Indigo®, Regent® Hotels & Resorts, InterContinental® Hotels & Resorts dhe Kimpton® Hotels & Resorts
Restorantet në Evropë ndërmjet 1 qershorit 2021 dhe 30 qershorit 2022 (përfshirë të dyja datat) (“Datat
e Qëndrimit”) dhe përfitoni: një zbritje prej 10% në çmimin më të mirë fleksibël – një kredit prej 100
dollarë për ta shpenzuar në restorantet dhe baret e hotelit gjatë qëndrimit tuaj në hotelet Regent,
InterContinental dhe Kimpton ose një kredit prej 50 dollarësh për ta shpenzuar gjatë qëndrimit tuaj në
hotelet pjesëmarrëse Hotel Indigo – regjistrim i hershëm në ditën e mbërritjes (në varësi të
disponueshmërisë) – largimi vonë nga hoteli në ditën e nisjes (në varësi të disponueshmërisë) – ndërrimi
i dhomës me një më të mirë (në varësi të disponueshmërisë).
Ky Promocion është i vlefshëm vetëm për zotëruesit e kartave Platinum, World, World Black Edition dhe
World Elite Mastercard nëpërmjet kanaleve zyrtare partnere të Mastercard dhe Promocioni duhet të
rezervohet dhe të paguhet duke përdorur Mastercard nëpërmjet faqes së mëposhtme të internetit:
www.ihg.com/mastercard
Ky Promocion ofron një zbritje prej 10% për çmimin më të mirë Flex (një normë e pakufizuar, e
pakualifikuar, pa zbritje) dhe rezervimet duhet të bëhen 5 ditë përpara. Për çdo rast, kërkohet
depozitimi i shumës për 1 natë. Për rezervime e drejtpërdrejta, kjo tarifë mund të rimbursohet
plotësisht deri në 7 ditë para ditës së mbërritjes (në varësi të politikës individuale të çdo hoteli).
Krediti prej 50 dollarë ose 100 dollarë për t'u shpenzuar në restorantet dhe baret e hotelit (ose
ekuivalenti më i afërt i monedhës vendase të rrumbullakosur, bazuar në vendndodhjen e hotelit, siç
përcaktohet nga hoteli) është i vlefshëm gjatë gjithë kohëzgjatjes së qëndrimit dhe duhet të përdoret
gjatë qëndrimit në hotel. Nga ana tjetër, ai mund të mos jetë i vlefshëm në të gjitha restorantet dhe
baret e hoteleve. Kontrolloni politikat e përjashtimeve të secilit hotel. Krediti nuk mund të përdoret
kundrejt kostos së qëndrimit në dhomë për natë, taksave, tarifave ose shërbime të rezortit, ose për
ndonjë prenotim hoteli në të ardhmen.

Regjistrimi i hershëm në hotel mund të bëhet nga ora 10 e mëngjesit me orën lokale, në varësi të dhe në
bazë të disponueshmërisë. Largimi i vonë nga hoteli është deri në orën 16:00 me orën lokale. Kjo do të
ofrohet në momentin kur bëhet regjistrimi në hotel dhe do të jetë në varësi të dhe në bazë të
disponueshmërisë.

Ndërrimi i dhomës me një cilësi më të mirë do të përcaktohet nga hoteli, i cili mund të ofrojë dhoma në
katet e sipërme, dhomat e vendosura në qoshe, dhoma të sapo rinovuara ose dhoma me pamje të
parapëlqyera. Ky ndërrim mund të bëhet në momentin e regjistrimit në hotel, në varësi të dhe në bazë
të disponueshmërisë. Hotelit nuk i kërkohet që t’i akomodojë vizitorët që kanë rezervuar këtë
Promocion, në suita ose dhoma speciale.
Nuk është e domosdoshme të jeni anëtar i IHG® Rewards për të përfituar këtë ofertë. Rezervimet e bëra
përmes faqeve të internetit të markës IHG, aplikacionit IHG, CRO ose drejtpërsëdrejti në hotel
kualifikohen për të fituar pikët IHG Rewards. Do të zbatohen termat dhe kushtet standarde të
anëtarësimit në IHG Rewards dhe struktura e fitimit, me të cilat mund të njiheni duke vizituar
www.ihg.com/content/gb/en/customercare/member-tc. IHG rezervon të drejtën t’ia heqë pikët një
anëtari ose të anulojë llogarinë e një anëtari nëse zbulohet se është bërë ndonjë mashtrim me këtë
Promocion.
Në disa qytete mund të mbahen taksat e qytetit. Për të bërë një rezervim kërkohet garancia e kartës së
kreditit. Promocioni nuk është i vlefshëm për rezervimet në grup (10 dhoma ose më shumë). Kreditet e
papërdorura nuk kanë vlerë monetare, nuk mund të këmbehen me para në dorë dhe janë të
pakthyeshme dhe të pa-transferueshme. Promocioni nuk është i vlefshëm me ndonjë ofertë, zbritje ose
promocion tjetër. Çmimet varen nga disponueshmëria, ndërkohë që numri i dhomave në hotelet
pjesëmarrëse në këtë Promocion, është i kufizuar.
Në disa hotele pjesëmarrëse mund të ketë data ndërprerjeje (ditët kur ofertat nuk janë të vlefshme).
Fatura përfundimtare do të jetë në monedhën vendase të hotelit.
IHG rezervon të drejtën ta tërheqë, pezullojë ose modifikojë këtë Promocion ose të ndryshojë në çdo
kohë termat dhe kushtet pa njoftim paraprak dhe pa pasur asnjë detyrim. Për aq sa lejohet nga ligji në
fuqi, IHG rezervon të drejtën e interpretimit përfundimtar të këtij Promocioni.
©2021 IHG Hotels Limited, Broadwater Park, Denham, UB9 5HR, MB. Të gjitha të drejtat janë të
rezervuara. Shumica e hoteleve zotërohen dhe/ose funksionojnë në mënyrë të pavarur.

