Tájékoztató
szállodaüzemeltetők részére
Beruházás, felújítás, bővítés, karbantartás,
vagy korábbi megrendelésből származó tartozás?
A Gulliver Travel Utazási Iroda átvállalja
a Szálláshelyektől a fizetési kötelezettséget:
1

A Szálláshely árajánlatot kér a Beszállítótól a www.barterhotel.com oldalon.

2

Beszállító meghatározza a megrendelt termékek, szolgáltatások vételárát.

3

Szálláshely ezt az ellenértéket nem pénzben, hanem meghatározott szállodai
szolgáltatások igénybevételét biztosító üdülési programcsomagokkal egyenlítheti ki,
részben vagy teljes egészében..

4

Gulliver Travel és a Szálláshely egyeztetik az ellenértékként beszámítható szállodai
szolgáltatásokat.

5

Gulliver Travel megállapítja a munkadíját, ami szintén fizethető a szálláshely
szolgáltatásaival.

6

Gulliver Travel előkészíti az együttműködési szerződést és megküldi a Szálláshely és a
Beszállító részére, egyeztetésre.

7

Kölcsönös egyetértéssel a három fél aláírja a szerződést.

8

A Szálláshely a megállapított ellenértéknek és munkadíjnak megfelelő értékű szállodai
utalványt virtuálisan feltölt és egyedi kódjával hitelesít a Gulliver Travel által üzemeltetett
rendszerben.

9

Gulliver Travel a www.gulliver.hu és a www.gullivertravel.eu üdülési licit oldalain
folyamatosan értékesíti a szállodai utalványokat közel 200.000 regisztrált olvasójának.

10

Gulliver Travel a szerződésben meghatározott mértékben havi fix összeget utal a Beszállító
részére.

11

Beszállító a szerződésben előre meghatározott ütemezéssel teljesít a Szálláshely részére,
ami történhet a folyamat elején, közben, amikor az összeg bizonyos százaléka már befolyt
a beszállítóhoz, teljesíthet szakaszosan, a havi befizetéseknek megfelelő mértékben, illetve
a folyamat végén, amikor már a teljes összeg befizetésre került.

12

A szálláshely minden hónap elején kiállítja a Gulliver Office Kft. részére az előző hónapban
eladott programcsomagokról a számlát. A Gulliver Office Kft. kuponok értékesítésével járó
ÁFA befizetési kötelezettsége minden esetben teljesítési előnyt élvez, így számla
hiányában a szerződésben foglalt részletfizetés összegét a Beszállító felé nem tudjuk utalni.

13

Egy Gulliver Barter Program az elszámolási időszak végén, a számlák kiegyenlítésével, a
Beszállítói teljesítéssel és az üdülési kuponokat megvásárolt vendégek, Szálláshely által
történő maradéktalan kiszolgálásával zárul

Számoljon a Gulliver Barter Program kínálta lehetőséggel!
Köszönjük megtisztelő érdeklődését:
Gulliver Travel munkatársai

www.barterhotel.com

