Conforme solicitado, segue as condições de hospedagem no Max Savassi:
Evento:
XIV Simpósio Brasileiro em Segurança de Informação e de Sistemas Computacionais (SBSeg).
Período:
03 a 06 de Novembro de 2014.
Quantidades de Apartamentos Solicitados:
A definir.
Tarifa acordo especial para o período (diária):
SOLTEIRO
R$239,00+5% ISS

DUPLO
R$239,00+5% ISS

TRIPLO
R$287,00+5% ISS

Serviços inclusos:
Cortesia do café da manhã, e internet banda larga.
Política de gratuidade:
A cada 20 Apartamentos utilizados, um será cortesia.
Entrada e saída de hóspedes:
Entrada: Após as 14:00hs.
Saída: Até as 12:00hs.
Forma de pagamento:
A combinar. Não aceitamos cheques.
Estacionamento para ônibus:
É disponibilizado em frente ao hotel, um espaço para embarque e desembarque dos passageiros.
Após o desembarque o ônibus será direcionado para um local adequado.
Estes locais podem ser tarifados.

OBSERVAÇÕES:
- Nossos apartamentos Triplos têm a seguinte formatação: 01 cama de casal e 01 sofá cama na sala ou
02 camas de solteiro e 01 sofá cama na sala.
- As reservas quando solicitadas, serão confirmadas de acordo com a disponibilidade do hotel.

Atenciosamente,
.
Cezar Philippe
Promotor de Vendas

Vilmar Barbosa
Coordenador de Vendas
Max Savassi Apart Service
(31) 2101-6466 - Fax: 31 3223-0747

vendas@maxsavassi.com.br
www.maxsavassi.com.br
Rua Antonio de Albuquerque, 335 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte - MG

Políticas do Hotel: Nossas diárias iniciam e terminam às 12hs. O café da manhã será cortesia quando servido no restaurante no horário de 06h00min às
10h00min de segunda a sexta nos dias úteis e de 06h00min às 10h30min aos sábados, domingos e feriados. Cortesia de internet a cabo e wireless. Nossos
serviços de garagem e salão de beleza são terceirizados e cobrados quando utilizados. Para empresa com o cadastro aprovado temos o faturamento em 15
dias após a saída do hóspede. Para pagamento direto no hotel aceitamos todos os cartões de créditos (visa e mastercard) e dinheiro, não aceitamos cheques.
A reserva sem a garantia do no-show será mantida até às 15hs do dia da chegada. Para reserva com a garantia do no-show, aceitaremos o cancelamento sem
ônus se for solicitado 24hs antes da chegada do hóspede. Para reservas particulares o valor total das diárias será cobrado no momento do check-in. Os
depósitos antecipados serão considerados se identificados e compensados na conta do hotel. A hospedagem de crianças e adolescentes desacompanhados
dos pais será aceito, mediante a autorização do juizado de menores; Adolescentes menores de 18 anos, mesmo acompanhado dos pais, terão que apresentar
documento de identificação; Para agências de turismo com tarifas comissionadas, a comissão será enviada após o vencimento da fatura e com apresentação
de nota fiscal, não aceitamos descontos de comissões em fatura. Para maiores informações, visite nossa página na internet www.maxsavassi.com.br, visita
nossa pagina no Facebook - www.facebook.com/max.savassi.

Hotel Policy: Daily stays begin and end at 12hs. Breakfast is included when served in the restaurant from 06:00 to 10:00 o´clock in the morning on
weekdays and from 06:00 o´clock to 10:30 in the morning on Saturdays, Sundays and holidays. Free cable and wireless Internet access. Our garage and
Beauty Salon services are outsourced and charged for when used. For companies with approved registration, we can bill 15 days after the guest leaves. For
direct payment in the hotel we accept all credit cards (visa and mastercard) and cash - we do not accept checks. Reservations without the no-show
guarantee will be kept until 15hs on day of arrival. For reservations with no-show guarantee, we will accept the cancelation without penalty if it is
requested 24hs before the guest arrives. For private reservations, the total cost of the stay will be charged on check-in. Advance deposits will be considered
if identified and paid in the hotel's account. Children and adolescents unaccompanied by an adult will be accepted, by means of a juvenile court
authorization; Adolescents under the age of 18, even if accompanied by their parents, must show their identification documents; For tourism agencies with
commissioned rates, the commission will be sent after the billing expires and with the presentation of an invoice. We do not accept discounts of
commissions in billing. For further information, visit our website www.maxsavassi.com.br, and Facebook - www.facebook.com/max.savassi.

Políticas del Hotel: Nuestro check in y check out se inicia y termina a las 12hs respectivamente. El desayuno será cortesía cuando sea servido en el
restaurante entre 06h00min y 10h00min de lunes a viernes en días hábiles y de 06h00min a 10h30min los sábados, domingos y feriados. Cortesía de
Internet a cable y wireless. Nuestros servicios de estacionamiento y Salón de belleza son privados y cobrados cuando son utilizados. Para empresas con
registro aprobado brindamos un plazo de facturación de 15 días tras la salida del huésped. Para pagos directamente en el hotel aceptamos todos las tarjetas
de créditos (Visa y Mastercard) y efectivo, no aceptamos cheques. Las reservas sin la garantía del no-show se mantendrán hasta las 15hs del día de llegada.
Para reservas con la garantía del no-show, aceptaremos la cancelación sin multa caso sea solicitada 24hs antes de la llegada del huésped. Para reservas de
particulares será cobrado en el momento del check in el valor total de la estadía. Los depósitos anticipados serán considerados caso sean identificados y
compensados en la cuenta del hotel. El alojamiento de niños y adolescentes sin la compañía de los padres será aceptado, mediante la autorización del juez
de menores; Adolescentes menores de 18 años, incluso acompañados por los padres, deberán presentar su documento de identidad; Para agencias de
turismo con tarifas comisionadas, la comisión será enviada tras el vencimiento de la factura y con la presentación de la factura, no aceptamos descuentos de
comisiones en factura. Para mayores informaciones, visite nuestro sitio web www.maxsavassi.com.br o nuestra página en Facebook www.facebook.com/max.savassi.

