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12 SKÄL TILL ATT DU SKA 
KÖPA ETT HOTELLHÄFTE
Scandic Bonus Cheque innehåller tolv checkar. När du köper ett häfte fryser du priset 
på företagets hotellnätter på en låg nivå under innevarande år och nästa, eller så länge 
checkarna räcker. Behöver du fler köper du bara ett nytt häfte. Svårare än så är det inte 
att hålla nere företagets kostnader. Du slipper jaga låga priser utan att dra ner på  
bekvämligheten för dem som arbetar på resande fot.

ETT HÄFTE – FLERA ANVÄNDARE 

Bonuscheckarna är inte personliga, vilket gör 
dem extra förmånliga för företag, eftersom 
checkhäften kan delas mellan flera medarbetare 
eller mellan olika kontor. En bra affär för dig som 
reser i tjänsten.

KAPA HOTELLKOSTNADER

Med checkarna undviker ni marknadens sväng-
ningar. Du försäkrar dig om samma pris oavsett 
tillgång och efterfrågan under minst ett helt år. 
Och så länge det finns lediga rum gäller Scandic 
Bonus Cheque. 

GÄLLER PÅ ÖVER 200 HOTELL

Du kan använda Bonus Cheque på alla våra 
hotell, förutom Scandic Partner Hotels.  
Du behöver inte beräkna utländsk valuta för 
boende eller räkna om utländska fakturor.  
Det ger också en stor frihet att alltid kunna  
välja ett bra hotell, var du än befinner dig. 

MEN VAD KOSTAR DET DÅ?

Du hittar alla priser och tillägg på  
scandichotels.se/bonuscheque. På en del hotell 
betalar du ett tillägg när du använder checkarna, 
men även då sparar du pengar eftersom du får 
ett lägre pris från första början.



FLERA FÖRDELAR

» Enkla att använda. 
»  Du behöver inte ”storhandla” för att få rabatt, utan köper fler  

häften vid behov.
» Checkhäften kan användas av flera personer. 
»  Gäller alla Scandichotell (förutom Scandic Partner Hotels), 

varav ca 135 hotell är tilläggsbefriade.
» Inkluderar frukostbuffé med över 100 produkter. 
» Du väljer mellan olika typer av rum, vissa mot tillägg. 
» Du kan budgetera hotellkostnaderna vid årets början. 
» Du betalar bara en gång i samband med köp. 
» Checkarna gäller alla dagar, minst ett år.

BOKA RUM PÅ SCANDICHOTELS.SE

Där anges totalt Bonus Cheque-pris inkl. tillägg.

BESTÄLL BONUS CHEQUE

Beställ via formulär på: scandichotels.se/bonuscheque, via e-post till 
bonuscheque@scandichotels.com eller ring 08-517 517 17. Du kan också 
köpa eller beställa Bonus Cheque nästa gång du bor på ett av våra hotell.

Dessutom kan du alltid hos oss: 
Surfa fritt, träna utan kostnad i vårt gym och handla dygnet runt i våra 
minibutiker. Nästan alla våra hotell erbjuder mötesmöjligheter och 
restaurang/bar. 



VÄRT ATT VETA

» Bonus Cheque vänder sig till näringsidkare.
»  Checkarna gäller på alla Scandic, förutom 

Scandic Partner Hotels.
»  Checkarna gäller för bokning av Bonus 

Cheque-pris och kan inte användas som 
delbetalning för andra priser.

»  En check gäller för en person i enkelrum, 
inkl. frukost.

»  På vissa hotell utgår tillägg, se listan över
tillägg på scandichotels.se/bonuscheque. 
För dubbelrum utgår tillägg om SEK 100 kr 
för medföljande.

»  Bonus Cheque är märkt med giltighetstid och 
gäller upp till 2 år från inköpsdatum.

»  Återbetalning av check medges ej. Däremot 
kan Scandic under vissa villkor ersätta förlorad 
 check. Läs mer om villkoren på
scandichotels.se/bonuscheque.

»  Check kan inte användas som betalning för 
restaurang- eller konferenstjänster.

»  Bonus Cheque gäller för individuella bokningar. 
Vill du boka fl er än 9 rum samtidigt kan 
hotellet offerera pris baserat på tillgång.

»  För stamgäster på nivå Top fl oor gäller inte
Bonus Cheque-pris vid bokning med 
48- timmarsgarantin.

Priser och villkor hittar du på
scandichotels.se/bonuscheque


