
 
 

 
 

 
                                                                                       
 

 

 

 

Ceyda Özbay 

Satış Müdürü 

Direkt : 0312 457 40 03 

Fax     : 0312 457 40 40 

Gsm   : 0530 410 04 03 

E-Mai l: ceyda.ozbay@divan.com.tr 

    
 

Sayın  Carlı, 
 
Öncelikle Divan Ankara’ya göstermiş olduğunuz nazik ilginiz için teşekkür ederiz. 

Şirketinize özel olarak hazırladığımız kurumsal fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır; 

 

 

KİME Sayın Özgür Carlı 

TARİH 31 Mart 2017 

KONU 
          KARACABEY  TİCARET VE SANAYİ ODASI                                      

2017 Kurumsal Fiyat Anlaşması 

 
01.01.2017 – 31.12.2017 

 
ÖZEL KURUMSAL FİYATLAR / TL 

 

Standart Oda – Tek kişi                     TL 255 

Standart Oda – Çift kişi                     TL 310 

Köşe Oda – Tek kişi                            TL 310 

Köşe Oda – Çift kişi                            TL 367 

Senior Suit                                           TL 475 

Business Suit                                       TL 532 



 
 

 
 

 
                                                                                       
 

 

 

 

*Yukarıda belirtilen fiyatlarımız 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerlidir. 

 

*Yukarıda belirtilen fiyatlarımıza zengin açık büfe kahvaltı, otopark ve internet dahil olup, %8 KDV hariçtir. 

 

Divan Ankara’da şirket misafirlerimize standart olarak verilecek ücretsiz servisler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 

* Günlük 1 adet gazete (Türkçe veya İngilizce) 

* Odalarda ve genel alanlarda internet erişimi 

* Odalarda ücretsiz çay-kahve set-up kullanımı ve 0,33 lt’lik su 

* Sağlık Kulübü'nün ücretsiz kullanımı 

* Özel yastık menüsü 

* Otelin doluluğuna göre geç ayrılış imkanı 

İlave önerilerimiz; 

0–6 yaş arası çocuklar, ebeveynleri ile aynı odada konaklama şartı ile ücretsiz; 7–12 yaş, ebeveyn ile aynı odada 

konaklama şartı ile ekstra yatak ücreti üzerinden % 50 indirimli konaklarlar. Ebeveynleri ile aynı odada maksimum iki 

çocuk kabul edilmektedir. 

FİYATLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE DÜZENLENMESİ: 

Yukarıdaki ücretler özel şirket fiyatlarımız olup, şirketinizin 2017 yılı içinde, en az 50 adet geceleme gerçekleştirmesine 

bağlıdır (“Yıllık Geceleme Sayısı”). Otel, gecelik konaklama sayısını ile kontrat yılı içindeki geceleme sayılarını; üç aylık 

periyotlar dahilinde inceleyecektir. Uygulanabilir herhangi bir fiyat/geceleme değerleme döneminde, bir dönem 

içerisinde gecelik oda konaklama sayısı, bu sözleşmede belirtilen ve kontrat gereği, karşılıklı belirlenen Otel tarafından 

beklenen Yıllık Gecelik Konaklama geceleme sayısının altında kalması durumunda, Otel, şirkete bildirimde bulunmak ve 

belirtmek kaydıyla, yukarıda belirtilen oda fiyatlarını, ücretlerini yürürlükteki mevcut bedeller üzerinden tekrar ayarlama 

hakkına haizdir. 

Otel, her zaman, şirketinize bildirimde bulunmak kaydı ile tüm fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. 



 
 

 
 

 
                                                                                       
 

 

 

 

 

 

İPTALLER / CHECK-IN / CHECK- OUT / ERKEN AYRILIŞ ve GEÇ ÇIKIŞ UYGULAMALARI:  

Tüm rezervasyonlar, saat 16:00’a kadar garanti altına alınmıştır. 16:00’dan sonraki varışlar için Otel, misafir kredi kartı 

veya Şirket garanti yazısı talep etmektedir. 

Varış günü saat 16:00’a kadar İPTALLER için ücret talep etmez. Garanti edilmiş rezervasyonun saat 16:00’dan sonra iptali 

halinde ise, ilk gece, no-show ücreti talep edilir. 

CHECK-IN; saat 14:00 itibarı ile, CHECK OUT; saat 12:00 itibarı ile tamamlanmalıdır. 

Misafirler tarafından, en az 24 saat öncesinden bildirilen ERKEN AYRILIŞLAR için, ücret talep edilmeyecektir. ERKEN 

AYRILIŞ tarihi, ayrılış günü, öğlen saat 12:00’a dek bildirilen erken ayrılışlarda, bir gecelik oda ücretinin % 50’si oranında 

ücret talep edilir. ERKEN AYRILIŞ günü, öğlen saat 12:00’den sonra bildirilen erken ayrılışlar için ise, bir gecelik oda 

ücretinin tamamı talep edilir. 

Rezervasyonlarınıza ait tüm değişiklik, talep ve iptaller yazılı olarak yapılmalıdır. Otelimiz tarafından onaylanmayan 

konfirme edilmemiş hiçbir işlem geçerli değildir. 

KREDİ OLANAKLARI VE ÖDEMELER: 

Oda fiyatları Euro bazında olup, giriş günü geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır. 

Bu anlaşma, sadece özel fiyat anlaşması olup, kredili çalışma anlaşması değildir. Şirketiniz ile Divan Otelleri’nin kredili 

çalışma anlaşması yok ise tüm ödemeler ya misafiriniz tarafından ya da misafiriniz otelden ayrılmadan önce şirketiniz 

tarafından yapılmalıdır. 

Şirketinize sağlanacak kredi imkanları, tarafınıza gönderilecek kredi anlaşma formunun eksiksiz şekilde doldurularak ve 

talep edilen tüm belgeler eklenerek, tarafımıza gönderilmesinden sonra yapılacak araştırma sonucu belirlenecektir. Kredi 



 
 

 
 

 
                                                                                       
 

 

anlaşmasının onaylanması halinde, ödeme koşulları belirlenecektir. Geciken her türlü ödeme için, aylık %10 faiz 

uygulanır. 

 

 

 

EK HÜKÜMLER VE ŞARTLAR: 

(a) ODALARIN MÜSAİT OLMAMA DURUMU: Beklenmeyen durumlarda, konfirme edilmiş rezervasyonlara oda 

verilemeyebilir. Şirketi etkileyen böyle bir durumu bertaraf etmek için Otel’in tüm çabasını göstermesine karşılık 

konfirme edilmiş rezervasyonu olan misafirin Otel’de konaklayamaması halinde Otel, aşağıdakileri sağlayacaktır. 

 İlk gece için Otel’de konaklatılamayan misafir için olabildiğince yakın, benzer bir Otel’de ücreti Otel tarafından 

karşılanacak olan konaklama. 

 Otel ile alternatif otel arasında ücretsiz gidiş-dönüş transferi. 

 Otel, konaklatılamayan misafirin telefon mesajlarının ve postalarının düzenli olarak iletilmesi için gerekli 

düzenlemeleri yapacaktır. 

 Otel’de uygun oda açılması durumunda ve müşteri Otel’e dönmeyi tercih etmezse, Otel’in işbu madde hükmü 

altında artık herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır. 

 Otel’de odanın müsait olması durumunda ve konaklamayan misafirin Otel’e dönmeyi tercih etmesi halinde, 

Otel şayet mümkün olursa konaklama şartlarını yükseltecek ve misafiri Genel Müdür’ün hoşgeldiniz mesajı ile 

karşılayacaktır. 

(b) GRUP REZERVASYONLARI: Sözleşmede belirtilen fiyatlar sadece bireysel rezervasyonlar için uygulanır. Konferans 

ve Grup fiyatları, Otel’in uygunluk durumuna ve sezona göre değişiklik gösterebilir. 

(c) GİZLİLİK: Şirket Otel’in gizli bilgisini hiçbir üçüncü kişiye ifşa etmeyecektir, internet ortamında yayınlamayacaktır. 

(d) SONA ERME: Taraflardan herhangi biri, otuz (30) gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla sözleşmeyi 

herhangi bir neden olmaksızın sona erdirebilir. 

(e) YARGILAMA VE UYGULANACAK HUKUK: Bu sözleşmenin uygulanmasından veya kullanılmasından doğacak olan 

hukuki uyuşmazlıklar Otel’in bulunduğu yer nezdinde mahkemelerce çözümlenecektir. Şirketinizin bu 

anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Divan Otelleri, anlaşmayı yazılı ve tek taraflı olarak 

feshedebilme hakkına sahiptir. 



 
 

 
 

 
                                                                                       
 

 

 

Divan Otelleri’nin cevabı teyit evrakı son ve kesin döküman olacağından herhangi bir itiraz anında otel ile henüz 

rezervasyon aşamasında karşılıklı mutabakata varılması gereklidir. Otelin kendi yazışmalarında ve bilgisayarlarında 

belirttiği şart ve fiyatlar kesin kayıtlardır. Otel tarafından yazılı teyit edilmemiş değişiklikler geçerli olmayacaktır. 

Bu “ Şirket Özel Fiyat Anlaşması “ şirketiniz tarafından imzalanıp ve kaşelenerek tarafımıza gönderildiğinde geçerlilik 

kazanacaktır. 

10 odayı geçen grup konaklamalarınız ve seminer-toplantı organizasyonlarınız ile ilgili fiyat taleplerinizde, ilgili Otelimizin 

Satış Ofisleri ile temasa geçmenizi rica ederiz. Divan Otelleri, anlaşmalı otelinizin doluluğuna paralel olarak (ulusal ve 

uluslararası organizasyonlar, kongreler, fuarlar, vb.), aşağıdaki kontrat fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar. 

Özel fiyatlarımız, şirketiniz ve kuruluşlarının mensupları ve misafirleri için geçerlidir. Prosedürün sağlıklı işlemesi 

açısından, imzalı anlaşmanız ile birlikte, varsa, diğer kuruluşlarınızın listesini de tarafımıza ulaştırmanızı rica ederiz. 

Şirketiniz tarafından yazılı olarak belirtilmeyen kuruluşların özel şirket fiyatınızdan yararlanamayacaklarını üzülerek 

belirtiriz. 

Divan Ankara’ya gösterdiğiniz ilgiye tekrar teşekkür eder, değerli işbirliğimizin artarak devamını dileriz. 

 

Saygılarımızla, 

 
 
ŞİRKET            : Divan Ankara      ŞİRKET             : 
 
İSİM                 : Ceyda Özbay      İSİM                 :    

   
POZİSYON      : Satış Müdürü      POZİSYON       :  
 
         İMZA                :  
 
         TARİH               : 


