
FORMULARZ REZERWACJI PURO WARSZAWA CENTRUM  
Proszę wypełnić oraz odesłać na adres e-mail: reservations.centrum@purohotel.pl  

tel: (+48) 22 899 80 21, tel: (+48) 22 89 98 022 
 

STAWKI SPECJALNE w dn. 11.09.2022 
Standard Single    340 PLN / za dobę, śniadanie i podatek VAT wliczone 
Standard Double   405 PLN / za dobę, śniadanie i podatek VAT wliczone 

 

STAWKI SPECJALNE w dn. 12-15.09.2022 
Standard Single    480 PLN / za dobę, śniadanie i podatek VAT wliczone 
Standard Double   545 PLN / za dobę, śniadanie i podatek VAT wliczone 

 

         Rezerwacji  na powyższych stawkach można dokonywać  do dnia 01.08.2022  
 
Imię :           ................................................................……                 Nazwisko:                 ...................................................……….  
 
Email:         ..…………………………………………………..      
     
TEL:           ......................................…………..................                      
 
Ilość osób :                                                                                                 Data Przyjazdu: ............................…               Data Wyjazdu: ............................…. 
  

Typ pokoju ( zaznacz ilośc pokoi w kratce)  
   

 
 
W cenie: 

• bezpłatny, nieograniczony dostęp do internetu 

• kawa i herbata (dostępne w lobby) 

• bezpłatne wypożyczenie rowerów 

• 8% VAT 
 

Specjalne warunki anulacji 
Rezerwacja może być bezkosztowo anulowana na 5 dni przed przyjazdem do godziny 15:00 . W takim przypadku preautoryzacja za pierwszą dobę zostanie zwolniona w terminie 7 dni od 
zgłoszenia anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu obiekt obciąży gościa za  pierwszą dobę. 
W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest podanie danych karty kredytowej lub dokonanie przedpłaty przelewem. 
Dodatkowo płatne: 
Parking 100 PLN/doba (wjazd windą samochodową - maksymalna długość auta 4,70 m). Ograniczona liczba miejsc   parkingowych przed hotelem, bez możliwości rezerwacji. 

          
Metoda Płatności: 
             

             Karta Kredytowa                                           

                      

 

                                                               

            Przedpłata  

Konto bankowe : 

Bank PKO S.A.                                                               
PLN 64 1240 1053 1111 0010 6856 7320 
PURO Hotel Warszawa Sp. Z o.o.  
ul. Jana Pawła II 22 
00-133 Warszawa 
NIP: 525-26-69-478 

 

 
Karta Kredytowa Dane: 

 
Imię Posiadacza Karty:            _________________________ 
   
Nazwisko Posiadacza Karty  :  _________________________ 
 
Typ Karty :                                  _________________________ 
                                                 (e.g. Mastercard /Visa/American Express) 

Numer Karty:              

                

            
Data waznosci  Miesiac /rok:       ___ ___   /   ___ ___ 
 

Adres posiadacza karty :          ________________________________       
 
 _______________________________________________________         
 

 
                    Data:        ...............................…..…....…                                   Podpis:        ……………………................…………………… 

 
Pokój Classic Single 

 

 
Pokój Standard Double 

 
 

 
        

 

 

 

 

 
Data pobytu:  11-15.09.2022  
Block No: 1255504 (h otel  use on ly )  
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