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IHG® Business Rewards - Dziękujemy za zaufanie i współpracę z Hotelami należącymi do sieci
Intercontinental Hotels Group (IHG).
Program lojalnościowy IHG® Business Rewards jest przeznaczony dla osób zajmujących się
rezerwacją podróży biznesowych, w tym rezerwacji pokoi i sal konferencyjnych oraz dla
profesjonalnych organizatorów wydarzeń, konferencji, a także dla organizatorów innych imprez.
Jak to działa?
Za każdy wydany $1 USD związany z rezerwacją pokoi oraz organizacją spotkań w Hotelu
należącym do sieci IHG przysługują 3 punkty IHG® Rewards Club (dot. rezerwacji pokoi, sal
konferencyjnych, F&B).
 Bezpłatna rejestracja w programie IHG® Business Rewards
 Zyskujesz punkty za każdy wydany $1 USD.
 Zdobądź punkty za rezerwacje pokoi oraz organizację spotkania/wydarzenia (IHG® Business
Rewards) lub za prywatny pobyt (IHG® Rewards Club).
 Jeżeli nie należysz jeszcze do IHG® Rewards Club, możesz bez problemu dołączyć do
programu IHG® Business Rewards. Zostaniesz automatycznie dopisany/dopisana IHG®
Rewards Club.
 Jeden numer konta (IHG® Business Rewards = IHG® Rewards Club), niezależnie od
tego czy dokonujesz rezerwacji dla kogoś czy dla siebie.
 Nagrody zarówno dla osób rezerwujących jak i dla Gości Hotelu.
 Darmowy dostęp do Internetu na całym świecie w Hotelach IHG.
 Priorytetowy dostęp do specjalnych ofert dla członków programu IHG® Business
Rewards.
Zgromadzone punkty mogą zostać wykorzystane jako nagroda dla firmy lub dodane do Twojego
osobistego konta. Dodatkowo punkty IHG® Business Rewards są dodawane do puli
punktów w programie IHG® Rewards Club, co sprawia, że możesz otrzymać swoją
nagrodę jeszcze szybciej!
„Reward Nights” - wykorzystaj swoje punkty i zatrzymaj się w jednym z hoteli sieci IHG na
całym świecie - bez ograniczeń związanych z niedostępnością miejsc. To idealne rozwiązanie jeżeli
chcesz odwiedzić swoje ulubione miejsce lub szukasz przygody w zupełnie nowej destynacji.

 Pakiety Travel & Transportation - wykorzystaj swoje punkty do zwiększenia liczby mil
lotniczych z IHG® Rewards Club Partner Airlines i zbieraj punkty. Lataj z ponad 200 liniami
lotniczymi, zatrzymaj się w dowolnym hotelu i wynajmij samochód na całym świecie.
 Karty upominkowe do sklepów i restauracji - wiele możliwości zamiany punktów na karty
upominkowe z Twoich ulubionych sklepów i restauracji. Zaznacz opcję karta upominkowa.
 Produkty i rozrywka - Decyzja jak wykorzystać punkty należy do Ciebie. Wykorzystaj swoje Strona
punkty i wymień je na markowe produkty, biżuterię, artykuły elektroniczne i dużo więcej. | 2
Sprawdź nasz katalog online.
 Przeznacz punkty na cele charytatywne - przekaż swoje punkty na nasz program
wspierający tereny po kataklizmach, IHG® Shelter in a Storm.
 Wykorzystaj mniejszą ilość punktów, aby szybciej odebrać nagrody. Wykorzystaj punkty i
dopłać resztę gotówką, aby odebrać Reward Nights w dowolnym hotelu IHG, zrealizować
przelot, pobyt w innych konkurencyjnych hotelach, wynajem samochodu i dużo więcej.
Sprawdź jak odebrać nagrody szybciej.
www.ihgbusinessrewards.com – program lojalnościowy IHG® Business Rewards
www.ihgrewardsclub.com - program lojalnościowy IHG® Rewards Club

FORMULARZ REJESTRACJI DO IHG® BUSINESS
REWARDS
Imię:
Nazwisko
Numer telefonu:
Adres email:
Adres
nazwa firmy (jeśli dotyczy)
ulica
kod pocztowy
Miasto
Numer IHG Rewards Club (jeśli
jest)

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo wiadomość email z prośbą o akceptację
„Terms & Conditions”. Zbieranie punktów będzie możliwe po akceptacji regulaminu
IHG® Business Rewards. Przy dokonywanych rezerwacjach prosimy używać hasła
IHGBR xxxxxx (gdzie „x” to numer Państwa karty Business Rewards).
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Oferujemy bezpłatny shuttle bus: Port Lotniczy im. F. Chopin – Hotel - Port Lotniczy
im. F. Chopin dla Gości Hotelu.
Odległość z Hotelu do Portu Lotniczego im. F. Chopin: 3,9 km, 7 minut jazdy
samochodem.
W soboty i niedziele o godz. 11:00 oferujemy możliwość bezpłatnego transportu
z Hotelu do Centrum Warszawy dla Gości Hotelu.
124 komfortowe klimatyzowane pokoje z bezpłatnym śniadaniem.
Bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu Wi-Fi (100Mb/s) w pokojach i na terenie
całego obiektu.
Zestaw do przygotowania kawy i herbaty oraz woda mineralna w każdym pokoju.
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Serwis kolacyjny z ciepłymi posiłkami jest oferowany za dodatkową opłatą w godz.
18:00-23:00, http://www.hiex-wa.com/PL/bar_hotelowy.html
Zimne i ciepłe napoje są serwowane za dodatkową opłatą w Lobby Bar od godz. 12:00 w
południe do godz. 01:00 w nocy, http://www.hiex-wa.com/PL/bar_hotelowy.html
Parking – 25,- zł/noc/miejsce parkingowe (cena ważna do dnia 31.12.2018r.)
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Stawki cenowe za pokój oferowane przez Hotel zawierają:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nocleg dla jednej lub dwóch osób (identyczna stawka cenowa)
Śniadanie w formie bufetu
Dostęp do Internetu Wi-Fi (100MB/s)
Shuttle bus: Port Lotniczy im. F. Chopina – Hotel – Port Lotniczy im. F. Chopina
Woda mineralna w pokoju hotelowym
Kawa i herbata do przygotowania w pokoju hotelowym
Podatek VAT
Punkty hotelowe lub mile lotnicze w programie lojalnościowym
dla Gości - IHG® Rewards Club oraz dla osób dokonujących rezerwacji –
IHG® Business Rewards

REZERWACJE:




Tel:+ 48 22 373 37 00, fax: +48 22 373 37 05
E-mail: hotel@hiex-wa.com, www.hiex-wa.com
według zakontraktowanych stawek korporacyjnych poprzez bezpośredni link
rezerwacyjny URL – po podpisaniu Umowy z Hotelem i/lub w przypadku
globalnej Umowy w ramach sieci IHG

Zachęcamy Państwa do obejrzenia krótkiego filmu o Hotelu:
https://www.youtube.com/watch?v=520bVs855uQ&feature=
youtu.be
Serdecznie Zapraszamy Państwa do współpracy z
Holiday Inn Express Warsaw Airport!

