
 

 
 

SCANDIC HELSINGBORG NORD 
“avropsbokning” 18.05.2023-21.05.2023 

 
Patrick Backe 
Olympia Bowling 
”Swedish Youth Tournament” 
Bokningsnummer 48366229 
Bekräftelsedatum 24 januari 2023 
 
 
 
Tack för att du väljer Scandic Hotels. Nedan finner du bekräftade uppgifter. Genom att bekräfta 
erbjudandet via e-post har du samtyckt till våra juridiskt bindande villkor.  
 
 
Information om boendet 
 
 Alltid i ett Scandicrum 
� Ekologisk frukost 
� Trådlöst Internet 
 
  
SCANDIC HELSINGBORG NORD 

Rumstyp Torsdag Fredag Lördag 
  18.05.23 19.05.23 20.05.23 

Twin Room MAX OCC 2 Twin bed 2 x 90 or 2 x 105 cm 18-22 sqm, wooden floor 2 armchairs 
with table, workingarea Shower or bathtub Hairdryer, iron, ironboard, View over the parkingplace 
" / Double rooms 
2 gäster 12 1,050 12 1,050 12 1,050 
FAMILY max 3 p *** Queen bed with wall bed Between 18-22 sqm, wooden floor Equipped with 
armchair and table Bathroom with shower Hair dryer Low floor / Triple rooms 
3 gäster 3 1,700 3 1,700 3 1,700 
Total 15   15   15   
 

 
*Bokning kan ske fram till den 30 dagar före ankomst 
*Alla deltagare bokar och betalar för sig och uppger koden : BOLY180523 
* Bokning sker via Scandic hemsida www.scandichotels.se eller genom att ringa Scandic 
Centralbokning på 08 517 517 00, tonval 1  
• Betalning erläggs av gäst till hotellet i samband med vistelse  

Susanne Borgman 
Scandic Hotels 
+46 8 407 27 90 

group.sweden@scandichotels.com 
BEKRÄFTELSE 



 

 
 

• Gäst ska uppge kreditkortsinformation vid bokningstillfället för garanti av sitt rum  
• Bokningarna görs individuellt och hanteras som en individuell bokning  
• Vid ändringar och/eller avbokning efter 18:00, eller vid utebliven ankomst har hotellet rätt 
att debitera för uteblivna nätter.  
• Vid tidig avresa skall gästen meddela hotellet 24 h innan avresa för att inte bli 
betalningsskyldig 
 
 
Allmänna villkor 
 
Sista dag för bokning för att erhålla dessa priser: 
30 dagar före ankomst, men kontinuerlig avstämning kommer att ske innan dess 
 
 
 
Betalningsmetod : med kort på plats av var och en  
 
Beställaren i sin bekräftelse garanterar att de är berättigade att ingå i detta avtal å den parts 
vägnar som de representerar. 

 


