STIXX Bar & Grill
Pl. Europejski 4A
00-844 Warszawa
Tel. +48 22 340-40-40
www.stixx.pl
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FORMULARZ REZERWACJI RESTAURACJI
W przypadku rezerwacji dla 7 lub więcej osób, nie przekraczającej jednak 20 osób, w STIXX
Bar & Grill uprzejmie prosimy o wypełnienie oraz odesłanie na adres email: info@stixx.pl
„Formularza Rezerwacji Restauracji”.
Tylko poprawnie wypełniony formularz stanowi podstawę do zaakceptowania i potwierdzenia
rezerwacji grupowej.
Nazwa firmy: …………………….……………………..……. NIP: ......................... ...............................
Organizator / nazwa
kontaktu: ............................................................................................................
Adres spółki: …………………………………………………………………………………………………………
Data rezerwacji: ......................... ............................... Czas rezerwacji: .............................. ..
Liczba gości: ………………………………………………. Miejsce: ....................................................
E-mail: …………………………………………………………..……..Tel:
……………………………………………………………………..
Telefon komórkowy nr: ............................................................. ......
Potwierdzenie i akceptacja
Podpisując ten dokument, zgadzasz się na opłatę w wysokości 100,00 PLN od osoby, która
stanowi opłatę na poczet rezerwacji stolika.
Do zabezpieczenia rezerwacji wymagany jest numer karty kredytowej. Opłata za anulowanie
w wysokości 100,00 PLN za osobę zostanie pobrana, jeśli rezerwacja nie zostanie
zrealizowana lub zostanie anulowana z krótszym niż 24 godzinnym wyprzedzeniem.
Powiadomienie o anulowaniu rezerwacji powinno zostać przekazane w formie pisemnej,
pocztą elektroniczną, na adres e-mail: infor@stixx.pl na co najmniej 24 godziny przed datą
wydarzenia.
Wymagamy potwierdzenia ostatecznej liczby gości na 24 godziny przed rezerwacją i jest to
minimalna kwota, która zostanie pobrana w przypadku nie pojawienia się lub w przypadku
późnego anulowania rezerwacji.
Jeśli osoba, które dokonała rezerwacji nie dotarła i nie skontaktowała się z nami telefonicznie
lub e-mailem w ciągu 15 minut po minionym czasie rezerwacji, zastrzegamy sobie prawo do
sklasyfikowania rezerwacji jako nieobecność / późne anulowanie i naliczenia opłaty za
anulowanie.
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Koszt obsługi
Informujemy, że 10-procentowa opłata za usługi zostanie dodana do rachunku.
Gwarancja karty kredytowej
Rodzaj karty: VISA / Mastercard / American Express
Nazwa posiadacza karty: .................................................................................
Numer karty: ……………………………………………………………………..……...
Data wygaśnięcia: ……………………………………………………………………………..….
Podpis posiadacza karty: …………………………………................................
Data: ........................... .. Miejsce: ....... ..................... ......................... .......
Kwota ........................... zostanie naliczona w dniu ......................
PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE PAŃSTWA REZERWACJA MA STATUS REZERWACJI
POTWIERDZONEJ TYLKO PO OTRZYMANIU PRZEZ RECEPCJĘ KOMPLETNEGO FORMULARZA
REZERWACJI
PROSIMY O WYSŁANIE KOMPLETNIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA REZERWACJI NA ADRES
E-MAIL: info@stixx.pl
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