Foz do Iguaçu, 18 de maio de 2017.

MELHOR TARIFA GARANTIDA | MIRANTE HOTEL
Encontrou uma tarifa menor na Internet do que em nosso site?
Nós cobrimos o valor e ainda oferecemos mais 5% de desconto sobre o valor total da reserva!!!

Políticas e Condições do Programa Melhor Tarifa Garantida do Mirante Hotel.
1. O Programa Melhor Tarifa Garantida visa garantir que toda reserva realizada pelo site:
www.hotelmirantefoz.com.br ou diretamente com o setor de reservas via central de reservas:
reservas@hotelmirantefoz.com.br terá o menor preço de apartamento (diária) ou de custo total do
apartamento. (incluindo impostos e taxas) disponível publicamente na Internet.
2. Para participar do Programa o participante deve encontrar um preço menor para o apartamento (diária) ou
para o custo total do apartamento (incluindo todos os impostos e taxas) em outro site disponível
publicamente na internet.

3. O requerimento para participar do Programa deve ser encaminhado, em até 24hs após a reserva ter sido
feita no site www.hotelmirantefoz.com.br ou diretamente com o setor de reservas no e-mail
reservas@hotelmirantefoz.com.br, juntamente com o PrintScreen da tela do site com os valores, por e-mail
para a Central de Reservas (reservas@hotelmirantefoz.com.br) para avaliação.
4. No PrintScreen deve constar a data de pesquisa e valores totais, já com os impostos inclusos.
5. O programa não se aplica a preços oferecidos em sites de compras coletivas, programas de vantagens,
preços para grupos, ou qualquer outro programa de incentivo oferecido por operadores ou intermediários;
Preços disponíveis apenas por meio de uso de cupom de desconto ou outra promoção não aberta ao publico
em geral.
6. Programa não é valido para reservas já efetuadas antes da data de vigência deste termo.
7. O Mirante Hotel se reserva no direito de, a qualquer momento, encerrar o Programa, bem como alterara os
Termos e Condições, sem aviso prévio, respeitado as reservas já efetuadas através do Programa.
8. Dúvidas, sugestões ou quaisquer assuntos referentes ao Programa, deverão ser encaminhados a Central de
Reservas através do e-mail: reservas@hotelmirantefoz.com.br

