hotellavtal mellan
elite hotels of sweden
och
svensk industriförening

logi&konferensavtal
2010
Mellan Elite Hotels of Sweden, 556248-5259, & Conventum Örebro, 556627-6233, nedan
kallat Elite och Svensk Industriförening, 556031-3792, nedan kallat sinf

Företag:
Besöksadress:
Postadress:
Telefon:
Telefax:

Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata 31
Box 22307, 104 22 Stockholm
+46 8 440 11 70
+46 8 440 11 71

Kontaktperson:
E-postadress:

Benny Söderqvist, Mary-Anne Högström
benny.soderqvist@sinf.se; mary-anne.hogstrom@sinf.se

Företag:
Besöksadress:
Postadress:
Telefon:
Telefax:

Elite Hotels of Sweden
Hälsingegatan 30
Box 21034 , 100 31 Stockholm
+46 8 56671775
+46 8 56621771

Kontaktperson:
E-postadress:

Christina Bill-Wördner
christina.bill-wordner@elite.se

Bakgrund
Syftet med detta avtal är att erbjuda sinf och dess dotterbolag rabatterade priser på samtliga
hotell inom Elite.
§1 Volym
Detta avtal är baserat på en volym om 1000 rumsnätter för samtliga hotell inom Elite under
avtalsperioden.
Uppskattad konferensvolym är 300 000 sek (exkl. moms). Avtalade priser är baserade på total
uppskattad konferensförsäljning hos Elite under avtalsperioden. Med konferensförsäljning menas:
lokalhyra och måltider
§2 Avtalstid
2010-01-01 - 2010-12-31
§3 Åtaganden
sinf åtager sig att utse Elite till prioriterad hotell-konferens- och mötesleverantör på de orter
Elite finns representerat. sinf skall aktivt verka för att avtalad volym uppnås samt informera
företagets anställda om avtalet och bokningsförfarandet. Elite åtager sig att förse sinf med
statistik innehållande antal rumsnätter per hotell enligt överenskommen frekvens.
§4 Priser och rabatter
Priser och rabatter gäller under avtalsperioden. Elite äger rätten att däremellan justera priserna
till följd av händelser som ligger utanför Elites kontroll t ex skatter och statliga pålagor.
Samtliga logipriser är i svenska kronor och inkluderar frukostbuffé samt moms (logi 12%, och
förtäring 25%).
Avtalade priser är ej provisionsberättigade. Logipriser gäller endast för individuella bokningar upp
till nio rum. 10 rum eller fler räknas som en grupp och Elite förbehåller sig då rätten att erbjuda
andra priser än de som är specificerade i detta avtal.
Black-out datum för varje hotell, t ex vid mässor och kongresser, bifogas avtalet. Under dessa
datum förbehåller sig hotellet rätten att ej erbjuda avtalspriser.
Då ett hotell har ett Flexpris som är lägre än avtalspriset ska hotellet erbjuda Flexpriset vid
bokningstillfället.
Avtalad rabatt på konferenslokalhyra

10%

Avtalad rabatt på konferensdagpaket
5%
Rabatterna baseras på ex moms priser. Konferensrabatterna går ej att kombinera

§5 LRA – Last Room Availability
sinf erbjuds LRA vilket innebär att sinf tillåts att boka det sista tillgängliga rummet till
avtalspris inom avtalad rumskategori. Detta gäller alla distributionskanaler styrda av Elite.
§6 Rumsbeskrivning
Detta avtal innefattar följande rumskategorier:
- Standard:
- Superior:
- Deluxe:

Ett mindre rum med en enkelsäng.
Ett dubbelrum med antingen dubbelsäng eller två enkelsängar.
Ett större dubbelrum med antingen dubbelsäng eller två enkelsängar. På vissa
hotell innefattar denna rumskategori de nyrenoverade rummen eller rum med
utsikt.

§7 Bokning
sinf uppger företagsnamnet vid bokningstillfället för att erhålla avtalspriset. Bokningar görs
direkt till respektive hotell eller enligt överenskommelse.
En bokning är bindande i och med att den bekräftats. Detta kan ske muntligen eller skriftligen,
t.ex. via e-post. Möjlighet till avbokning finns dock – se §8 ”Avbokning”. Vid bokningen är
gästen skyldig att uppge namn, företag, datum, ankomsttid, antal personer samt hur betalning
skall ske.
§8 Avbokning
Avbokning skall ske senast kl 14.00 ankomstdagen. Avbokningar gjorda efter detta klockslag
samt utebliven ankomst, s.k. ”No Shows”, kommer att debiteras med ett pris motsvarande en
natts vistelse för aktuell rumskategori. I övrigt tillämpas SHR:s (Sveriges Hotell & Restaurang
Fötetagare) avbokningsregler.
Avbeställningsregler gällande konferensbeställningar på Elite bifogas alltid vid
bekräftelse av bokningen.
§9 Betalning
Elite accepterar betalning med de flesta kreditkort från sinf's resenärer. Fakturering är endast
möjligt när parterna så överenskommit på förhand.
Betalningsvillkor: Betalning sker av gästen vid avresa.

§10 Konfidentiell information
All information mellan Elite och sinf behandlas konfidentiellt och får inte förmedlas vidare i
annat syfte än att uppfylla avtalets intention utan båda parters samtycke.
All information om Elite förblir Elites egendom. All information om sinf förblir sinf's
egendom.
§11 Force Majeure
Elite är befriad från skyldigheten att fullgöra detta avtal om Elite är förhindrad att uppfylla
detsamma pga. strejk, blockad, bojkott, lockout, eldsvåda eller annan omständighet utanför
Elites kontroll.
§12 Tvister
Eventuell tvist rörande tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta avtal
avgörs i SHR:s ansvarsnämnd.
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Stockholm
2009-

Stockholm
2009-

sinf

Elite Hotels of Sweden

__________________________

__________________________
Christina Bill-Wördner
Key Account Manager

Bilagor:
Bil 1: Förteckning över bolag som har rätt att nyttja avtalet
Bil 2: Förteckning över avtalspartners resebyråer
Bil 3: Aktivitetsplan
Bil 4: Förteckning över Blackout dates
Bil 5: Priser

Bilaga 1

förteckning över bolag som har rätt att nyttja avtalet 2010
Nedanstående bolag omfattas av detta avtal mellan sinf och elite.
Denna förteckning kan kompletteras med ytterligare bolag efter skriftligt medgivande
från Elite Hotels of Sweden.
Företagsnamn

Org.nr

Adress

Kontaktperson

Bilaga 2

förteckning över sinf resebyrå/resebyråer 2010
Företagets avtalspriser priser finns tillgängliga på följande resebyråer.

Resebyrå/ort

Kontaktperson på resebyrån/
Namn och telefonnummer

Resebyråns
Office id
och typ av
GDS

Sinf’s
GDS kod

Bilaga 3

aktivitetsplan för sinf och elite hotels 2010
aktiviteter
Implementering av
avtalet
Information till
resebyråer
Statistik
Uppföljningsmöte
Avtalsomförhandling
Marknadsandelsmål

vad

när

ansvarig

utfört

