
 

 
Dansk Samvirke + Danes Worldwide 

Att. Pal Jauernik 

Købmagergade 67, 2. sal 

1150 København K 

København, Januar 2018 

 

 

Vi fremsender hermed tilbud på firmaaftale for 2018. Med denne aftale er I garanteret samme rabat i 2018 

i alle perioder, således også i højsæson og messeperioder. Vores priser er altid inklusive vores dejlige 

morgenbuffet.   

 

I 2018 vil der fortsat være en lang række fordele for vores gæster: 

 

 Gratis trådløst internet 

 Kaffe, te, småkager, frugt og juice buffet uden beregning døgnet rundt 

 Parkeringsmulighed til stærkt reduceret pris i privat parkeringshus 

 Adgang til fitness center rundt om hjørnet, til nedsat pris 

 Cykeludlejning 

 

Vi kan i øvrigt tilbyde et medlemslogin til vores hjemmeside, som vil give direkte adgang til at booke 

værelser til de aftalte priser online. Login-detaljer for jeres medlemmer (Medlem: danes Password: 3206) 

 

Vores imødekommende receptionister vil dog stadigt, og i samme omfang, være til rådighed for at tage 

imod reservationer både på e-mail og telefon. 

 

Vi ser frem til et godt samarbejde. 

 

 

Med venlig hilsen, 

 

_____________________                                            

Kasper Jørgensen 

General Manager, Hotel Christian IV    

  



 

 
Dansk Samvirke + Danes Worldwide 

Att. Pal Jauernik 

Købmagergade 67, 2. sal 

1150 København K 
 

     København, Januar 2018 
   
 

FIRMAAFTALE MED HOTEL CHRISTIAN IV 

 
Vi ser frem til at byde jer og jeres medlemmer velkommen på hotellet til 15% rabat på vores dagspris. Vi 
tilbyder følgende værelseskategorier og vejledende priser. Dagsprisen kan dog godt variere fra denne. 
 
  
 Enkeltværelse, standard   (Rack Rate DKK 1695) 
  
 Dobbeltværelse, standard (enkelt brug) (Rack Rate DKK 1795) 
   
 Dobbeltværelse, standard  (Rack Rate DKK 1895) 
 
 Dobbeltværelse, superior (enkelt brug) (Rack Rate DKK 1995)   
  
 Dobbeltværelse, superior   (Rack Rate DKK 2095)   
 
 
Alle priser er inklusiv stor morgenbuffet, moms, service og miljøafgifter. Aftalen er gældende til 31. 
Januar 2019.  
 
 
Med firmakontrakten er I ud over en billigere fast pris sikret følgende fordele:  
 

 Opgradering til næste ledige værelseskategori når det er muligt. 
 

 Parkering til specialpris kr. 225 i Onepark parkeringshus, normalpris kr. 500. (P-billet gyldig i 24 timer). 

 
Vi ser frem til at byde velkommen på Hotel Christian IV 
 
Hotel Christian IV     
 
___________________   ________________________ 
Kasper Jørgensen       Pal Jauernik 

 


