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Cennik i zamówienie

Amadeus Hotel Billback

Amadeus Hotel Billback oferuje biurom podróży rozwiązanie służące do bezpośredniego opłacania pobytu w hotelu przy
użyciu wirtualnej karty kredytowej. Wirtualna karta kredytowa stanowi gwarancję w momencie zakładania rezerwacji
i jest obciążana przy wymeldowaniu z hotelu, stanowiąc bezpieczną metodę płatności, zgodną z normą PCI-DSS.
Technologia służąca do zautomatyzowania procesu rezerwacji przy wykorzystaniu wirtualnych kart kredytowych
w systemie Amadeus została opracowana we współpracy z firmą Conferma. Conferma dostarcza globalne rozwiązania
z zakresu rozliczeń, przetwarza transakcje dokonywane wirtualnymi kartami, współpracuje z siecią międzynarodowych
banków stosując innowacyjną technologię regulowania i rozliczania zamówień w prosty, bezpieczny i oszczędny sposób.
Amadeus Hotel Billback jest formą płatności stosowaną w programie Amadeus Hotels. Rozwiązanie funkcjonuje we
wszystkich najważniejszych kanałach dystrybucji hotelowej: (Amadeus Selling Platform, Amadeus Selling Platform
Connect, Amadeus Web Services, Amadeus eTravel Management). W celu uruchomienia Amadeus Hotel Billback,
niezbędne jest podpisanie umowy miedzy biurem podróży i partnerem finansowym rozwiązania ING Bankiem Śląskim S.A.

Opłaty

Opłata za wdrożenie2)
Opłata za transakcję Billback3)

Opłata1)
(w EUR)

Rodzaj opłat

1000,-

jednorazowa

2,5

za transakcję

1) Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
2) Opłata jednorazowa zawiera uruchomienie na dowolnie wskazanych Office-ID klienta oraz w dowolnie wykorzystywanych kanałach sprzedaży: online i offline.
3) Opłata łączna naliczana dla każdej nowej rezerwacji, zawiera koszty wysyłki potwierdzeń w formie faksu. Brak dodatkowej opłaty transakcyjnej za zmiany i anulację rezerwacji.

Adres do korespondencji

Miejsce uruchomienia
Firma
Dyrektor
osoba upoważniona

Osoba i dane
kontaktowe do instalacji

Ulica
Kod pocztowy

Miasto

Telefon

Email centrali
Fax

Email lokacji

Amadeus Office-ID

Miejscowość / data

Amadeus Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa
Telefon: +48 22 539 42 00, Fax: +48 22 539 42 30
e-mail: salespl@amadeus.com
www.amadeus.com.pl

Stempel / Prawomocny podpis

Oferta handlowa ważna od 1 lipca 2016 roku

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16 poz. 93
z późniejszymi zmianami). Niniejszy dokument stanowi zaproszenie do rozpoczęcia rokowań dotyczących zawarcia umowy w przyszłości. Szczegółowe postanowienia umowy, które będą wiązać strony,
zostaną wynegocjowane na bazie założeń określonych w niniejszym dokumencie i tak długo, jak umowa taka nie zostanie podpisana przez obydwie strony, niniejszy dokument nie będzie miał dla stron
charakteru wiążącego.
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