Jak platit
na ehotel.cz
Plaťte za jakékoliv
ubytování po celém světě
svými benefity.

Proč ehotel.cz?
• Můžete zaplatit jakékoliv ubytování po celém
světě svými benefity
• Vybrat si můžete z široké nabídky na ehotel.cz
nebo jakýchkoli jiných rezervačních portálů,
třeba i na Booking.com
• Vyberete si, jakým způsobem budete ubytování
platit (fakturou, přes booking atd.), a ehotel.cz
zajistí, abyste zaplatili svými benefity – více na
ehotel.cz/benefity
• Můžete prodloužit platnost svých benefitů
nákupem voucheru – více na ehotel.cz/poukazy

Výběr pobytu přímo z nabídky ubytování na ehotel.cz
1

Vyberte si ubytování z široké
nabídky na ehotel.cz .

2

Při rezervaci vyberte jako
způsob platby EDENRED
BENEFITS CARD nebo
EDENRED BENEFITY CAFÉ.

3

Užijte si svůj pobyt.
Více informací
o placení benefity na
ehotel.cz/benefity .

Pobyt v kterémkoliv hotelu na světě, který není smluvním
hotelem ehotel.cz
1

Nechte si vystavit
zálohovou a konečnou
fakturu na pobyt
kdekoliv na světě od
konkrétního hotelu.

2

Vytvořte záznam o faktuře, přečtěte si
podmínky pro proplacení ubytování
a nahrajte scan faktury do formuláře na
ehotel.cz/benefity/zaloha . Ehotel vám
zašle instrukce a podklady k platbě.

3

Po uhrazení plateb ehotel.cz
proplatí fakturu za ubytování
na účet ubytovacího zařízení
a zašle vám potvrzení
o pobytu.

Návod na proplacení pobytu z portálu Booking.com
1

Přečtěte si podmínky pro
proplacení ubytování
a vytvořte záznam
o ubytování (s odkazem
na vybraný hotel, vašimi
kontaktními údaji a výběrem
benefitní platby) na
ehotel.cz/benefity/booking .

2

Po kontrole údajů vám
ehotel.cz zašle odkaz na
platební bránu benefitní
společnosti, kde provedete
platbu benefitními body.

3

Po obdržení vašich
benefitních bodů vám
ehotel.cz zarezervuje pobyt
(sami rezervaci nevytváříte)
a obdržíte potvrzení od
Booking.com.

Koupě poukazu „letenka+ubytování“
1

Na stránce ehotel.cz/letenky
si zvolíte cenu letenky do dané
destinace a zadáte celkovou
částku za ubytování.

2

Vložíte údaje o vašem
benefitním účtu a zaplatíte
dovolenou.

3

Ehotel.cz vám vygeneruje dva
poukazy, které budete moci
uplatnit na letenku u Kiwi.com
a na ubytování na ehotel.cz.

Prodlužte platnost svých benefitních prostředků
• Prodlužte platnost svých bodů nebo věnujte
originální dárek
• Své body z cafeterie či benefitní karty můžete
převést na voucher, který platí další rok a lze
ho využít na všechny poskytované služby
ehotelu
• Uplatnění voucheru je jednoduché: vložíte
jeho kód při vytváření rezervace a ihned se
příslušná hodnota započte

• Voucher lze využít na koupi ubytování
v síti smluvních hotelů ehotel.cz, zaplacení
zálohové faktury na ubytování nebo koupi
ubytování na Booking.com
• Voucher lze kombinovat s platbou benefity
a kartou v případě platby za rezervaci
• Více informací o koupi voucheru najdete na
ehotel.cz/poukazy

